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SPAUDOJ STOKOJAMA OBJEKTYVUMO
Protesto mitingas Anglijoje

J. KUZMIONIS

Kai Londone buvo atsakyta salė protesto mitingui prieš 
sovietų žiaurumus, anglai su M. Muggeridge priekyje tokį mi
tingą surengė Manchesteryje. Po to M. Muggeiidge spaudos at
stovams pranešė, jog sekantieji panašūs mitingai bus surengti 
Glasgove, Edinburge ir Ealinge. Tačiau ir tas pranešimas ne
sustabdė kai kurių laikraščių pranešimų, jog Manchesterio mi
tingas, kuriame dalyvavo arti 3,000 žmonių, parodęs, kad Ang
lijoje visdėlto nesą masinio nusistatymo prieš Chruščevo ir 
Bulganino apsilankymą.

Tačiau, kaip “The Catbolc 
Times” skelbia, tas nepasiten
kinimas yra toks didelis, kad ir 
Muggeridge ir Hollis dar ilgą 
laiką būsią nepaprastai užimti. 

Spaudos taktika

Viesulas užmušė 107

asmenis
BEIRA, Mozambiąue, bal. 15. 

— Ciklonas (viesulas) užmušė 
apie 107 asmenis Nampula ir 
Naissa apylinkėse, portugalų ry
tinėje Afrikoje.

Pirmosios pagalbos vyrai vis 
dar jieško žuvusiųjų. Mediciniš
ka pagalba ir maistas siunčia
mas oru ir keliu į viesulo nu3iaub 
tas apylinkes. Europiečiai ir af
rikiečiai ūkininkai turi didelių 
nuostolių.

Baigia aktorės karjerę

Tačiau, kap teis:ngai minė
tas savaitraštis pastebi, nesun
ku įsitikinti menku anglų spau
dos pasitikėjimu. Tie, kurie da
lyvavo Manchesterio protesto 
mitinge, galėjo rasti laikraš
čiuose to mitingo reportažus. 
Tač au jie buvo tokie šališki ir 
taip apkarpyti, kad neatvaizda
vo mitingo esmės ir tikslo.

Spauda stengėsi įrodyti ke
lis dalykus: a) kad minėtas mi-
tingas neturėjo daugumos pri- 

MONTE CARLO, bal. 15. — įtarimo; b) kad kalbos buvusios 
Aktorė Grace Kelly nutarė pa-1 perdaug emocionalios; c) kad
sitraukti iš filmų vaidybos sce
nos, tapdama Monako princese. 
Tai pareiškė jos sesuo Mrs. Ge
orge Davis iš Philadelphijos. 
„Grace ir šiaip turės daug dar-

mitingo organizator'ai norėję 
nuleisti geležine uždangą, nelei
džiančią Chruščevui ir Bulgani- 
nui aplankyti D. Britanijos ir 
d) kad toks mitingas negalėjęs

bo Monake, dėl to nėr jai galimy pasitarnauti bendriems taikos 
bės toliau tęsti Mollywood akto- tikslams 
rėš karjerą”, — pasakė Mrs. Da
vis.

Turtuoliai apvogti
MONTE CARLO, bal. 15. — 

Mr. ir Mrs. Matthew H. McClos
key iš Piladelphijos buvo apvog
ti Monake, kai jie ten nuvyko į 
Grace Kelly ir princo Rainier 
III vestuves. Turtuoliai Mr. ir 
Mrs. Matthew McCloskey vieš
butyje neteko už $50,000 vertės 
brangakmenių.

McCloskeys yra tarp 76 asme
nų, kurie kartu su Grace Kelly 
nuvyko į Monaką.

Paskutinė diena
WASHINGTON."— Internal 

Revenue Service įspėjo visus as
menis, kad taksų mokėjimo ter
minas baigiasi šio pirmadienio 
vidurnaktį. Mokesčių terminas 
turėjo baigtis bal. 15 d., bet ter
minas buvo pratęstas dėl to, kad 
balandžio 15 d. įpuolė sekmadie
nis.

Radę trūkumų
WASHINGTON, bal. 14. — 

Federaliniai investigatoriai pa
reiškė, kad jie suradę daug „trū
kumų” ir „netikslumų” multimi- 
lioninėje JAV programoje, ski
riamoj pagalbą Irakui.

Komunistai - nebe

darbininkų partija
MASKVA. — „Pravda” Nr. 

97 savo vedamajame atkreipia 
dėmesį į tai, kad daugelyje vie
tų Sovietų Sąjungoje į kom. par
tiją tepriimamas mažas kiekis 
darbininkų ir kolchozininkų pvz. 
Stalingrado rajone tarp naujai 
priimtų į partiją tebuvo 11,4% 
kolchozininkų. Gorodisčenske 
per paskutinius šešerius metus į 
komunistų partiją tebuvo priim
ta 34 kolchozininkai. Iš to ryš
kėja, kad pačioj Rusijoj auga 
plyšys tarp komunistų partijos 
ir žemės ūkio bei pramonės dar
bininkų.

Spauda tačiau nepaskelbė, 
kiek rengėjams buvo atsiųsta 
laiškų ir telegramų, sveikinan
čių surengtą mitingą. Ji nepas
kelbė nė pagrindinių Ch. Hollis 
paskaitos minčių, tuo įrodyda
mi. jog jie patys vadovaujasi 
kažinkokiais sentimentais.

Taipgi Muggeridge spaudos 
atstovams pastebėjo, jog jo nuo 
mone reikia skirti Malenkovo 
ir Chruščevo bei Bulganino ap
silankymus. Tiesa, Malenkovas 
nėra geresnį nei už Serovą, nei 
už likusius du. Skirtumas tas, 
kad Malenkovui buvo leista 
atvykti, o pastarieji du — ofi-' 
eialiai pakviesti.

Pagaliau spauda nepaminėjo, 
kad visos mitingo kalbos buvo 
užfiksuotos ir bus pertransliuo
tos į komunistų okupuotus kraš 
tus. Jau vien tai įrodo, kad mi
tingas turėjo reikšmės.

Ir kun. McGrath

Manchesterio mitinge kalbė
jo ir misionierius kun. Aedan 
McGrath. Deja, jis neturi lai
mės susilaukti spaudos dčmes:o. 
Jis pastebėjo, kad, būdamas ko
munistų kalėjime Kinijoje ilgus 
32 mėnesius, padaręs įžadą, jog, 
jei Dievas leis jam išsprukti iš 
kalėjimo į laisvę, jis D. Britani
jos žmonėms skelbs komuniz
mo pavojų ir blogybes. O ką jis 
galėjo padaryti ?

Atsidūręs la svėje, jis suren
gė spaudos konferenciją . Repor 
teriams plačiai if dėstė, kokios 
gyven'mo sąlygos komunistinėje 
Kinijoje. Jie buvo malonūs ir 
pažadėjo paskelbti jo pergyve
nimus. Tačiau sekančią d'eną 
viena a po kito jam skamb no, 
atsiprašydami, jog reportažas 
negalėsiąs būti atspausdintas, 
nes vyr. redaktorių nuomone jo 
turinys nesąs įdomus skaityto
jams...

Šita kun. McGrath kalbos da
lis taipgi buvo žurnalistų pra
leista. Nieko nebuvo parašyta 
apie jo užuominą, jog komunis
tų pavergtų kraštų žmonės kar
čiai pergyvena Chruščevo ir Bul

Apsaugos linija, mūsų to
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Alame. ankstyvojo jspėjimtf*fOHW) radaro liniją, kuri tęsiasi skersai šiauri
nėje Aliaskoje ir Kanadoje, kad apsaugojus šiaurės Ameriką nuo neįtikėtų užpuolimų iš oro. Vir- 
suje dešinėje: radaro pastatas Baffin saloje, Kanados šiaurės vakarų teritorijoje. Žemai dešinė- 
je: Lėktuvai Point Barrow’e, Aliaskoje. Kairėje: susisiekimo antena Boothia įlankos apylinkėje.
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ganino pakvietimą bei “draugiš
ką” jų priėmimą D. Britanijoje.

“The Catholic Times” pažy
mi, jog “mūsų sekantis protes
tas turėtų būti prieš žinių iš
kraipymą ir sulaikymą laikraš
čiuose”. Kartu pastebi, kad skai 
tytojai turėtų nepirkti ir ne
skaityti laikraščių, kuriems ne
rūpi tiesa.

Tokios nuotaikos D. Britani
joje, jo3 spaudoje ir žmonėse.

Malenkovas jau išvyko iš D. 
Britanijos. Savo pareigą atliko 
“pavyzdingai”: bučiavo ir gla
monėjo vaikus, panegirikas py
lė merginoms ir
ir žmonės anot “Daily Mai! 
pradeda galvoti, kad komuniz
mas nesąs toks baisus ka'p jis 
vaizduojamas. Tą patį darys ir 
dvynukai — Chruščevas ir Bul- 
ganinas: jie specialiai prašė 
trumpinti derybų laiką, kad 
daugiau laiko liktų kontaktui su 
žmonėmis...

Tokiu būdu vyksta sovietų 
propaganda D. Britanijoje. Gai
la, kad tradiciškai laisva spau
da su mažomis išimtimis ne
drįsta pasakyti, kad propagan
da tai dar ne tiesa.

Senatoriaus Paul Douglas
amendmentas jau eigoje

WASHINGTON, bal. 15. — Vliko prezidiumo ir Alto Vykdo
mojo Komiteto pasitarimo proga Washingtone, Vykdomojo Ko
miteto nariai įvykdė visą eilę atskirų žygių. Atsilankę pas sena
torių Paul Douglas, kalbėjos su juo apie pavergtųjų tautų laisvi
nimo reikalus, iškėlė gaunamus iš už Geležinės Uždangos kvieti
mus „grįžti į tėvynę”, apie vergų stovyklas sovietijoje, paketų
siuntimą ir tt. _____________________

Su senatorium Dauglas aptar
tas svarbiausias klausimas: ry- vergų klausimus sovietijoje ir

. Kinijoje, Altas laiko, kad šis
šium su jo propanuojamu amend kontaktas mūsų reikalui la.
mento prie Foreign Aid įstaty
mo skirti pavergtų tautų laisvi
nimui pusė procento visos užsie
nio paramai skiriamos sumos, su 
tarta išvystyti plačią akciją, kad 
amendmentas praeitų atitinka
mose komisijose ir senato ple
nume.

Tekstas paruoštas
Amendmento tekstas yra pa

ruoštas, senato ekspertų teisinin 
kų patikrintas ir senatorius 
Douglas netrukus jį patieks, pa
sakydamas senato plenume ati
tinkamą kalbą. Šiam amendmen- 
tui pravesti bus reikalinga ir lie
tuvių visuomenės ir kitų tautinių 
grupių talka. Kaip žinoma šio 
amendmento iniciatoriumi yra 
inž. Antanas Rudis, veiklusis 
Alto narys. Besikalbant su mūsų 
draugais atst. rūmuose, pajus
ta, kad jie yra susirūpinę nauja 
sovietų taktika, kuri nieko gero 
nežada. Atrodo, kad naujoje 
kongreso sesijoje bus galimą 
pradėti akciją už sudarymą nau [šen. Ruseli (D., Ga.>;swr. McCar

bai svarbus ir naudingas.
Alto Vykd. Komiteto nariai 

pasitarime su Vliko prezidiumu 
turėjo progos išgirsti apie jo ir 
viso Vliko veiklą; kuri yra plati 
ir būtina. Sutarta bendromis jė
gomis pagyvinti informaciją, į- 
traukti į Lietuvos laisvinimą pla 
tesnes lietuvių mases, išleisti an
glų kalba biuletenį, paruošti me
morandumą ryšium su nauja 
Kremliaus taktika, ir memoran
dumą įteikti užsienio ministe- 
riams: Altas įteiks Valstybės 
sekr. Dulles, o Vlikas kitų kraš
tų vyriausybėms.

Trumpai iš visur
• Senatorius McCarthy siūlo 

JAV senatui priimti įstatymą, 
kuris apsaugotų valstybių teises 
ir pareigas nuo federalinio teis
mo sprendimų valstybių veda- 
moj kovoj su priešyąlstybiąUįs 
gaivalais, pvz. komunistais. Se
natorius Knowland, (R., Cal.)),

Šarvuotas vienetas Vokietijoje 
gavęs įsakymą vykti kitur

WASHINGTON, bal. 15. — Nors oficialiai buvo paneigta, ir 
nors įsakymai gali būti pakeisti, bet nėra abejonės, kad įsakymas 
buvęs pasiųstas antrajai šarvuotai divizijai, esančiai Vokietijoje, 
pasiruošti išplaukti į Saudi Arabiją trisdešimt dienų laikotarpyje.

Šarvuota divizija paprastai tu
ri apie 15,000 vyrų.

Panašus įsakymas buvęs pa
siųstas ir trečiajai šarvuotai di
vizijai, esančiai Fort Knox, Ky.,

Pabaltijo teatro

festivalis •
Latvijos, Lietuvos, Estijos ir

Karelų-Suomių sostinėse vyksta Ituojau vykti į Vokietiją pakeis- 
konkursai — kas šiame sezone |ti antrąją šarvuotą diviziją. Pa-

ar ninkama pastatys geresnius spektaklius.
To festivalio užbaiga, kaip ra
šo „Pravda”, bus Rygoje, gegu
žės mėn. pabaigoje, kur minėtų 
keturių respublikų teatralai pas
tatys savo spektaklius, laimėju
sius pirmas vietas.

Kalenaorius
Balandžio 16 d.: šv. Benedik-

gal pirmesnį nuostatą 3-čioji šar 
vuota divizija būtų išvykusi į 
Vokietiją tik rugpjūčio mėnesį.

Taip pat pasitarta, kad britai 
paremtų savo parašiutininkais 
antrąją šarvuotą diviziją.

Užpakalyje stovint šių įsaky
mų, kariniai vyrai, kurie gavo 
šiuos įsakymus, nežino kokia jų

tas, lietuviški: Giedrimas ir Šir- bus misija artimuose rytuose ir
vydas.

Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:32. 
Oras Chicagoje

Chicagoje ir jos apylinkėje 
šiandien giedra, rytoj—giedra ir 
šilčiau.

Bronius Zumeris laimėjo premiją
CHICAGO, III. — šeštadienį, 

balandžio 14 d. Lietuvių audito
rijos salėje įvyko jaunimo lite
ratūros premijos įteikimo iškil
mės. Parengimą atidarė rašyto
jas Česlovas Grincevičius. Jauni
mo literatūros premijos jury ko
misijos sekretorė Agnietė Jasai- 
tytė perskaitė protokolą, iš ku
rio paaiškėjo, kad premiją laimė
jo Bronius Zumeris, gyv. Mel- 
bourne, Australijoje, už savo vei
kalą „Gyvenimo keliu.” Knyga 
turi arti 200 puslapių. Ją spus- 
dina lietuviai saleziečiai Italijo
je.

Iškilmėse kalbėjo jury komi
sijos pirmininkas V. Ramonas, 
premijos mecenatas kun. dr. J.

to veikalo paskaitė aktorius A. 
Dikinis.

Toliau sekė koncertinė dalis, 
kurioje puikiai pasirodė jauna 
iš Philadelphijos atvykusi solis
tė A. Gaigalaitė ir iš Detroito 
atvykęs studentų ateitininkų 
trio: Pranas Zaranka, Antanas 
Polika-itis ir J. Polikaitis. Pianu 
juos palydėjo ir solo skambino 
M. Motiekaitis.

Parengime daugiausia dalyva 
vo jaunimo.

ar įsakymai būsią pakeisti. 
Tačiau yra spėjama, kad ši

JAV strategija, jei yra duoti įsa 
kymai, turinti tikslą apsaugoti 
Amerikos piliečius Saudi Arabi
joje, kur yra nuo 5,000 iki 6,000 
amerikiečių, tarnaujančių Ara- 
bijos-Amerikos naftos kompani
joje.

Jei sustotų Dhahran Amerikos

jo komiteto tęsti buv. Kersteno 
komiteto darbus. Rezoliucijos y- 
ra paruoštos ir jau patiektos už
sienio komisijai.

Amerikos Darbo Federacijos 
biure

Alto Vykdomasis Komitetas 
kontaktavo Amerikos Darbo Fe
deracijos (American Federation 
of Labor) prezidento Meaney 
centrinį biurą, kurio augštas pa 
reigūnas tarptautiniams reika
lams p. Delaney kalbėjos su Al
tu darbo vergų sovietijoje klau
simu. Kadangi Delaney vyksta į 
Tarptautinę Darbo unijų konfe
renciją, įvykstančią Ženevoje bir 
želio mėn., kur svarstys darbo

thy (R., Wis.) ir kiti senatoriai 
pasakė griežtas kalbas prieš 
JAV augščiausiojo teismo pasta 
ruosius sprendimus, palankius 
komunistų partijai.

• Atominis lėktuvas. Rep. 
Chet Hofield (D., Calif.) pasa
kė: „Mes jau esame ant slenks
čio gauti atominį lėktuvą, kuris 
galės apskristi pasaulį be kuro.” 
Jis tai pareiškė House Rulles ko
mitetui, prašant autorizuoti 295 
milionus dolerių naujų atominių 
priemonių konstrukcijai.

• USS Saratogu, didžiausias 
laivas — lėktuvnešys, praėjusį 
šeštadienį įsijungė į JAV laivy
ną.

„įvykdžiau, ką galėjau", - Dag
BEIRUTAS, LEBANAS, bal. 15. — Dag Hammarskjold 

šeštadienį atvyko į Beirutą po gana sėkmingų pasitarimų su Egip
to vadais vidurio rytų krizės klausimais. _______________

Egipto,Prieš išvykstant iš 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius Dag Hammarskjold pasakė: 
„Aš Caire įvykdžiau tą uždavinį, 
kuriam buvau atvykęs.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Hammarskjorld buvo 
sustojęs Gazos ruože, vykstant 
iš Cairo į Beirutą, kur dabar yra 
jo laikina būstinė. Jis taip trum
pam laikui buvo stapstelėjęs ir 
Izraelyje.

Hammarskjold, nusileidęs lėk

vizija būtų strateginėje apylin
kėje ir galėtų tarti savo ginklų 
žodį, jei kiltų karas tarp Izraelio 
ir Arabijos sąjungininkų.

Kitas yra jautrus taškas Sau
di Arabijoje. Mat, Saudi Arabi
jos karalius smarkiai susiginči
jo su Abu Dhabi šeiku dėl Burai- 
mi oazės, didžiausios pasaulyje 
naftos vietovės. Intervencija ten 
gali atnešti kaikurių komplikaci
jų, nes britai stovi vienoje pusė- 

I je, o JAV kitoje pusėje.
• Vakarų Vokietijos užsienio į Arabijos-Amerikos 

reikalų ministeris Heinrick von kompanija palaiko karalių Sau- 
Brentano praneša, kad Vakarų di, o britai remia šeiką. Jei šei- 
Vokietija greitai kalbės su Mas- kas laimėtų, britų kompanija

kolonijoje, antroji šarvuota di- ^UVU ^az^e’ Parei_š^’ j°8 Jun&_ 
tinių Tautų yra interesas dėti vi
sas pastangas, bendradarbiau

Prunskis. Ištrauką iš premijuo- kva dėl Vokietijos sujungimo. įgautų visas jo naftos teises.

jant konstruktyvinėms jėgoms, 
kad vidurio rytuose būtų paša
linta krizė.

Jis kokią valandą važinėjo Ga
zos ruože, paskui pasuko į Izra
elį ir nuvyko į Lyddą. Ten trum
pam laikui jis susitiko su dr. 
Walter Eytanu, Izraelio užsienio 
reikalų ministerijos generaliniu 
direktoriumi. Tuo pačiu metu 
Giddeon Raphael, užsienio rei
kalų ministerijos patarėjas, kal
bėjos su maj. gen. E. L. M. 
Burns, Jungtinių Tautų paliaubų 
prižiūrėtoju, kuris lydėjo Ham- 
marskjoldą.

Izraelio pranešėjas pareiškė, 
jog Hammarskjold ir Eytan ap
tarė paruošiamuosius darbus po
sėdžiui, kurį JT pareigūnaipra- 
dės su Izraelio vyriausybės vy
rais šį antradienį Jeruzalėje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Prezidentas Eisenhovveris vakar grįžo iš Augusta į Wa- 

shingtoną ir šiandien tarsis su Agrikultūros sekretoriumi 
Bensonu.

—Egiptas praneša, kad vakar izraelitai paleido kulkas Ga
zos ruože, bet egiptiečiai susilaikė, 

naftos —Egiptas priėmęs aštuonis taikos punktus, patiektus 
Dag Hammerskjolo, bet maža esą vilčių, kad juos priimtų 
Izraelio premjeras Ben Gurion.

—Bagdado pakto penkios valstybės šiandien pradėjo po
sėdį, kuriame dalyvauja ir JAV delegacija kaip stebėtoja.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, bal. 16 d., 1956

TARP SUSIPRATIMO IR PRIEKAIŠTŲ
ST. BAKZDIKAS, Cleveland, Ohio

Žvilgsnis j Bendruomenės darbą
I

Ryšium su balandž o 21 ir 22 
d. Clevelande įvykstančios ant
rosios Bendruomenės Tarybos 
sesijos posėdžiais, Bendruome
nės valdyba specialiu aplinkraš
čiu renka žinias ir Tarybai pa
teiks pilnesnį visos JAV Lie
tuvių Bendruomenės darbo vaiz
dą. Tačiau yra pasigirdusių 
Bendruomenės atžvilgiu kaiku- 
rių priekaištų, tad nelaukdami 
suplaukiant anų žinių, norime 
jau dabar priminti vieną kitą 
būdingesnį Bendruomenės dir
bamo kultūrinio, v'suomeninio, 
socialinio darbo momentą, at
sispindėjusi daugiausia mūsų 
spaudoje.

Pvz. Chicagos apygarda yra 
surengusi liet. knygų ir spau
dos parodą, lietuvių grafikų pa
rodą, apžvalginę A. Varno dai
lės parodą, religinio meno pa
rodą; ji surengė Dainavos an
samblio sukakties minėjimą ir 
Z. Nomeikos religinės muzikos 
koncertą; ji mūsų vargo mo
kyklų reikalu išleido lietuvių 
kalbos gramatiką; ji surengė iš
kilmingus spaudos metų atida
rymo ir baigimo minėjimus; ji 
finansuoja liepos 1 d. įvykstan
čios Dainų šventės rengimą. 
New Yorko apygarda surengė 
lietuvių dailės parodą, valstybi
nio Lietuvos teatro 35 metų 
sukakties minėjimą, rengiasi 
Didžiojo Vilniaus Seimo sukak
ties minėjimui. Elizabetho apy
linkė surengė lietuvių liaudies

Ir visdėlto priekaištai

Labai nepilnas šis Bendruo
menės darbo vaizdas, bet j's 
rodo, kad Bendruomenė dirba. 
Jos darbas gali būti vertinamas 
įvairiai. Juk ir Bendruomenės 
veikėjai yra tie patys žmonės, 
tad gali kaiką netobulai atlikti, 
gali klaidų padaryti ir t.t. Ne 
vertinimas ir teisinga kritika 
darbui kenkia, bet tos intenci
jos, su kuriomis kritikuojama.

gia Yccarlo 16 šventės minėji
mus ir įvykdo r nkliavas Lietu
vos la’svės kovai. Pinigai įne
šami į Alto iždą. Įdomi paties 
pono iždininko laikysena; jis 
Bendruomenei ne tik nepadėko- 
ja, bet kiekviena proga savo 
laikrašty ją kanda ir stengasi 
visaip jai kenkti. Antroji smulk 
mena rodo kaikurias nuotaikas. 
Yia viešai besibaiminančių, kad 
tik nebūtų Bendruomenė “įvel
ta į siaurus partinius sūkurius”

Štai priešais guli 1956 m. “Sė- ir kad ji nepasitrauktų iš Lie
jos” 1 nr. Šis “tautinės demo
kratinės minties laikraštis” yra 
įsidėjęs rašinį “Bendruomenės 
pastangos”, kur jos adresu ra
šo; JAV Lietuvių Bendruome
nė pasuko formaliniu, mažiau 
realaus darbo keliu; Chicagoje 
“triukšmingai neva veikia” apy
gardos valdyba; esą “formali-

tuvos laisvinimo fronto (plg. 
ir M. Krupavičiaus rašinį “Va
sario šešioliktoji” 1956 m. "Ai
dų” 2 nr.). Kas seka Bendruo
menės gyvenimą, tas mato, kad 
pati Bendruomenė “partinių sū
kurių” labiausiai bijo ir nepri
siima net rinkimų sistemos, ku
rioj atsispindėtų partinės žy

nės ir gyvenimiškai tuščios” | mės. Be pagrindo ir baimė, kad 
Bendruomenės veikėjų pastan- Bendruomenė pasitrauktų iš 
gos griauna lietuvių pasitikėji- Lietuvos laisvinimo fronto: nes 
mą Bendruomene ir pat pradžio kas gi tas frontas, jei ne gyva- 
je jos darbą stabdo bei kilniuo- sis lietuvybės darbas?
sius 1 etuvybės tikslus temdo; Ke;,drii3nlcnės darbas turi eiti 

todėl laikas apsižiūrėti, nes “iki
Bendruomenės darbas ne be 

unkumų bei trūkumų. Bet jis 
konkretus, reikalingas ir būti
nas. Nematome,, kas jį kitas 
esamomis sąlygomis 
galėtų atlikti. Tad juo labiau 
mums reikia vienos, stiprios, pa 
jėgios, gerai suorganizuotos ir

šiol atliktos JAV Lietuvių B- 
nės pastangos negali laukti visų 
lietuvių pripažinimo ir neabejo
tinos paramos”.

siduriant su nuošaliai besilai- 
Kančiais ir darbo vengiančiais, 
girdint niurnančus, klausantis 
p’ieks^štaujanoių, Bendruome
nės darbininkų pasiaukojimas 
sužiba juo šviesesnėmis spalvo
mis. Bendruomeninis darbas y- 
ra juk grynai idėjin s, nes už jį 
niekas jokio atlyginimo nemo
ka. Todėl juo malonesnis šio 
darbo įvertinimas tų, kurie jį 
pastebi ir jo prasmę supranta. 
Džiaugiamės Philadelphijos lie- 
tuvia s, kurie, švęsdami Lietu
vos Nepriklausomybės šventę, 
taip pat priėmė ir Bendruome
nės valdybai atsiuntė šią rezo
liuciją: “Philadelphijos lietuviai 
minėdami Vasario šešioliktąją 
gėrisi JAV Lietuvių Bendruo 
menės per trumpą laiką jau nu 
veiktais darbais ir ta proga 
linki ir toliau sėkmingai dar 
buotig ir įvykdyti visus tuos 
gražiuosius sumanymus, tokius 
reikalingus lietuvybės išlaiky 
mui. Susirinkimo vardu J. A 
Stikliorius”.

Kuo kaltinamas?
Pamatęs teisėjas prieš save 

kaltinamąjį, jį pažino, ir klau
sia:

— Aš jau teisiau jus už grei
tą važiavimą automobiliu, už 
vairavimą mašinos girtame sto 
vy, už statymą automobilio ša
lia hidranto, už neatsargų va
žiavimą ir t.t. ir t.t. Koks gi 
kaltinimas prieš jus dabar?

— Automobilio jau nebetu
riu, pone teisėjau, — dabar už 
neatsargų pėsčiomis perėjimą 
per gatvę...

— Porui;grafinėm literatūros 
platintojas Samuel Toth nu
baustas 5,000 dol.

Tel. ofiso HE. 4-uCvfc, rez. I’R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

Dr. Nina KRIAUCELIONAITE
(Gydytoja ir chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKUSEKIJOH 
SPEUI AUSTE 

8760 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir California/ 

Tel. ofiso Ir rez. REpubUc 7-414# 
Vai. 11-2 Ir 6-8 V. v. šešt 1-4 p p 

Priėmimas tik pakai susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63 rd S t 
Ofiso teL KUiuuce 5-4410 

Keiki, telef. GRovehlU U-0017 
Valandos: 1-6 p. m. Ir 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietą. 
Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECLAUKTB

T166 8outh Westem Avenn#
(MEDICAL BUILD1NG) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 1 
vai ryto iki S vai. popiet.

Oflce tel. HE. 7-1168
Res. teL WAlbrook 6-3766

Ofiso tel. CLiffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir UeruuLugc)

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek*

Vad'nasi, “Sėja” eina laba: 
toli: ji ne tik negali pripažinti 
Bendruomenės dirbamo darbo,
bet atsako jai ir savo paramą. Į tįksiįaį veikiančios Bendruome- 
Taigi atsisako pripažinti ir rem- i nės> jungiančiog v j s u s lie. 
ti Bendruomenės rengiamas pa- tuvius žmonės negali būti kliū. 

t.. /odas, koncertus, leidžiamas mu tig jai aktyViai priklausyti:
meno parodą. Detroito apylinke Z.kos plokšteles bei knygas, mi-i Bendruomenė tvarkosi demo- 
isplėte Lietuv.ų Namų pagijimo nėjimus bei paskaitas, Bendruo.: kratiniais pagrindais, jos darbi- 
veiklą, sistemingai organizuoja---- - ------- ------ 1 r

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOwnliaU 3-0858 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambina UEntral 6-2284.

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-486*

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Waat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.; 2410 W. 51st St 
rel. PRospcct 8-1223 arija WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

Bekmadieniais uždaryta

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6X22 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-322V
Re» telef. VkAlbrook 5-5O7#

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 West ąiet Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet Seš 
tadienials 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.Pltospect 6-1785 
Rez. tel. GRovehlU 6-5603

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

Tel. ofiso l’Ito&pcct 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEC. CHIRURGINES LIGOS

5700 S. Wood Street
Prigulimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad. ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIŠIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

10748 South llichigau Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PLTlman 5-6766
Buto — ENglevvood 4-4878 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p, p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

IV.RADIOSUrH
I (lempos-dalvs-bateri jos) Į
/V TAISYMAS 
įnamuosedirbtuv<

—100% —g A RANTO A,

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A.Semėnas)l
l3130S.Halsted-DA6-6887j

Tel. ofiso l’Kospect 6-0400
Rezid. PRospcct 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayettc 3-4040 
Namų — CEdarerest 3-7780

menės laikomas ir globojamas ninkai atrenkami demokrati
niais rinkimais, tad vienais me-geriausių mūsų dainos vienetų _ lituanistines mokyklas, teatrus, i

koncertus (jau buvo pakviesti 
Čiurlionio ir Dainavos ansamb
liai, Toronto Varpo choro kon
certas įvyksta šiomis dienomis). 
Clevelando apylinkė išleido M. 
K. Čiurlionio pianino muzikos 
plokštelę, suorganizavo • spau
dos metų mėnesį, surengė du 
akt. H. Kačinsko rečitalius, pri
siminė ir pagerbė senuosius lie
tuvių veikėjus, surengė ir finan 
savo mokyklinio jaunimo raši
nėlio ir deklamavimo bei skaity
mo varžybas. Lindeno apylinkė 
įsteigė lietuviškų knygų biblio
teką. Bendruomenė turi savo 
chorus (Roc h esteris), teatrus 
(Chicago, Clevelandas), radijo 
valandėles (Philadelphija). Ben-

radijo valandėles, chorus, Bcnd- taig gab būtj ’vįeni k tais_ki. 
ruomenės organizuojamas lie
tuvių dienas ir šventes, mokinių
varžybas, pagaliau ji atsisako 
pripažinti ir remti Kultūros Fon 
dą, kultūros kongresą, biulete
nį “Lituanus” — žodžiu, ji at
sisako pripažinti ir remti “visas 
ligšiolines Bendruomenės pas
tangas”.

ti. Bendruomenės priešaky te
gali atsistoti tie žmonės, kurie 
ryžtasi bendruomeninį darbą 
dirbti ir įsigyja rinkikų pasiti- 

1 kėjimą. Ar galėtų būti čia kuris 
kitas būdas?

Neįmanoma su “Sėja” 
ginčytis. Tad verčiau palauksi
me konkretaus jos pasi
sakymo, koks, jos supratimu, 
Bendruomenės darbas turėtų 
būti. Patuščiažodžiauti juk ■ ne
pakanka.

Šioj vietoj tenka taip pat pri-

Ba'giant negali nepareikšti 
pasigėrėjimo visais tais, kurie 
bendruomeninio darbo ligi šiol 

net ėmėsi-ir toliau jį dirba. Turint 
abejojančių ir besidairančių, su-

druomenė įsteigė ir globoja Ii- siminti ir iškelti Pon* mūsl* gy
venimui būdingų smulkmenų. 
Viena jų liečia tarporganizaeinįtuanietines mokyklas (Detroi

tas ), užsidariusias atgaivino 
(Roselandas), prie jų išlaikymo 
ir rėmimo prisideda stambiomis 
aukomis (Clevelandas, Detroi
tas, Brighton Parkas, Water- 
buris, Lindenas ir t.t.). O kur 
lietuvių dienų ir švenčių, minė
jimų ir paskaitų rengimas? jau
nimo organizacijų ir sporto 
klubų rėmimas ?Pagaliau cent
rinė valdyba specialiai kultūros 
reikalams įsteigė Kultūros Fon
dą, organizuoja kultūros kong
resą, jieško kelių pasaulio lie
tuvių bendruomenių seimui šauk 
ti, telkia lėšas Lietuvių Studen
tų Sąjungos anglų kalba leidžia
mam biuleteniui “Lituanus” stip 
riau paremti. Ir vargo bei ne
laimės ištiktas lietuvis jau su- 
silaukia savo bendruomenės reik p^TAISYMUl 
šmingos paramos bei globos Į pkisTATOM 

(Clevelandas, St. Louis ir kt.). visokių Rūšių 
Šioj vietoj reikia taip pat pa- MEDŽIAGĄ 

minėti, kad Bendruomenė ne-j 
retu atveju atlieka ir tai, kas 
pagal susitarimus su kitais 
veiksniais jai nepriklausytų.
Pvz. ji rengia ir Vasario 16 
šventės minėjimus bei vykdo

santykiavimą. Minėjome, kad 
daugely vietų Bendruomenė ren

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. E1DUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ii apdraudaa
2313 W. 91st St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTWINAŠ, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 28, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-48OO 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš......................#57,000,000.00
Atsargos Fondas..............04,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEVVICH, President

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANIlMII FEIIERAI, SAVIM,S
HM

AND LOAN ASSCCIATiON 

OF CHICAGO

’ f 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141

- DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso t.ief. YArds 7-1166 
Rezidineijos — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvfi) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe U'Albrook 5-2670.
Rea Hllltop 5-15*'

Dr. Alexander J. Javoh
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL OENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2280 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 Weat 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rSmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9: šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Pričmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
TcL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 

1821 So. Halsted Street 
Kczid. 6600 S. Artcsbui Avė.

VAI.,. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

iimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmimiiHitiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI. CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
Tel. PRospect 6-0781

rinkliavas Lietuvos laisvės ko-,
vai (Philadelphija, Omaha, Apkainavimą ir Prekių Pristaty- g 
Brighton Parkas, lloselandas.i „ Teikiam. Nemokamai
Cicero, North Slde (III.), St. g vab ryĮO jkį ą vai vakaro ir | 2743 West 69th Street
Louis (Mo.), YVaukeganas, Mil- SeStadieniais iki 8 vai, vakaro. | (priešais ftv. KryHaus ligoninę)
vvaukec, Columbua ir t.t.). iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiillllllllllllillllllllilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

Tel. ofiso TR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

aunitarima išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 rak l 
Trečiad. pagal sutartį

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Ashland AVe., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk.

6:80—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. CampbcU Avė,

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PK 6-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršminCtl telefonai 
šaukite MIduay 3-0001

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1828 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs

4T

Palengvinu aklų Jtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vtsi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad 10:80 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho|M'das - Protezlstaa 

Aparatai-Protezo 1, Mod. ban
dažai. Np<*c. įMtgnlba kojom

(Areh Supporta) Ir t.L
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTUOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. «3rd St. Chicago 28, m. 
Tel. FKoapetA 6-5084.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. Al’IIRAI SIO.I • M.OOO.OOO IŠTAIGOJE. AUKA6I AUSIAS, NAUJAI PAIHIH NTAS l»lVIDUNl>AS UZ PAID UI* IN VEHTMEN- 
TŲ SĄSKAITAS. KITI TAUPYMO SKYRIAI: OFTIONAL, BONUS. KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIAKU8. SU
TAUPYKITE IŠIlAIDAS IAKEICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEIiTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKKICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOI/Os PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ A U KATA DIVIDENDĄ IK KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVFMILiL 6-7576.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL.—8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 6 Iki 4 VAK.; KET. 8 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; MAT. 8 IKI 2 POPIET

TsL ofbto Ir buto Orympic 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakara 
IšskyriiH trečiadienius

B u tas 1526 So. 48th A v A. 
Reštadtenlain 12 Iki 4 ooolet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šnukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadienį tik susitarus

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FR1KND 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI. Tel. Vlrginia 7-6641; 7-6642

Member of the Cathollc Presą Ans'n 
Publlshed dally, ezept 

by the

Bntered as Bacond-Class Matter March 81, 1916. at Chicago, IUlnols 
Unde. the Act of March 8, 1879.

PRENUMERATA: 
Chlcagoj ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoj* 
Užalenyj*

SUBE^RIPTION RATE8
Sundays, 18.00 per year outslde of Chlaago

19.00 per ycar ln Chicago A Clo*ro
Soclety 18.00 per year In Canada

Forelgn $11.00 por year.Kulamu H metų 8 mSn. 1 mln
89.00 5.00 82 76 61.2688.00 84.60 82 60 *1.60tn.oo 85.60 88.00 91.36

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos gražina tik 1A anksto susitarus. Redakcija už skalbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praAymų.
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NEIŠNAUDOJAMOS GALIMYBES
DAUGIAU DftMESlO JAV POLITIKAI

Visuomet galima kelti klausimą, ar žmogus pakankamai iš
naudoja tas galimybes, kurias jis turi. Nekartą šį klausimą pri
sieina kelti dar griežtesnėje formoje ir klausti: ar žmogus pa
kankamai supranta tas galimybes, kurias jis turi. Gal būt, kad 
jis gyvena savo galimybių artumoje visai negyvu ir nedvasiš- 
ku būdu.

Mes, JAV lietuviai turime didelių galimybių, kurias patys 
pakankamai neįvertiname. Kitų kraštų lietuviai kartais pavydi 
jų mums. Mes šiuo atveju kalbame ne apie uždarbius. Čia turi
me galvoje politinę veiklą JAV viduje. JAV vidaus politika yra 
tas katilas, kuriame išverda daugelis tarptautinės politikos 
sprendimų. Mes tačiau kažkodėl iki šiol liekamės nuošaliai nuo 
tos veiklos. Nors mes turėtume dvigubo pagrindo šia veikla do
mėtis ir į ją įsijungti. Mus skatina j ją įsijungti ne tik mūsų 
solidarumas JAV, kuriose mes gyvename, bet ir mūsų pareiga 
prisidėti prie kaikurių tarptautinių problemų sprendimo; konk
rečiai kalbant, prie Lietuvos laisvinimo. Šios abi problemos 
mums turi gyvybinės reikšmės. Ir jos vis glaudžiau viena su 
kita siejasi.

DIDEI.fi GALIMYBfi

Viena iš tokių JAV politikos galimybių, kuri iš mūsų vi
suomenės susilaukė permažai dėmesio, yra senatoriaus Douglas 
sumanymas iškovoti lėšų iš Amerikos užsienių pagalbos fondų 
Lietuvos laisvinimo reikalui. Jo telegrama šiuo reikalu atsiųsta 
ir perskaityta Vasario 16 d. iškilmėse Chicagoje, iki šiol mūsų 
visuomenėje nerado gyvesnio pritarimo.

Tik vienas žmogus iš lietuviškos visuomenės šią galimybę

kai, ne tik medžiaginį, bet ir 
tremdami, naikindami pačius 
žmones.

KULTCRINft VAGYSTfi

Atsilankius į ftv. Kazimiero se 
serų lituanistikos knygyną Chi
cagoje, pirmą kartą teko rasti 
jį užrakintą. Seselė knvgininkė 
su gailesčiu pradėjo pasakoti, 
kad dingo keletas labai brangių, 
nebeatstatomų unikatų, kaip is
toriko J. Totoraičio studija apie 
Sudaviją, P. Galaunės “Lietuvių 
liaudies menas” ir dar kaikas.

Šv. Kazimiero seserys labai 
rūpestingai gautąsias lietuviš
kas knygas yra sutvarkiusios, 
įrišusios, tai geriausias lituanis
tikos knygynas visoje tremtyje, 
ir jeigu nesąžiningi asmenys 
pradės vogti tuos mūsų neatsta 
tomus lobius, tai padarys nepa
taisomus nuostolius mūsų kul
tūrinėje srityje. Tokio grobiko 
slepiama knyga jau nebegalės 
patarnauti visai eilei taurių kul
tūrininkų, kurie norės tuo kny
gynu pasinaudoti. Visiškai bus 
suprantama, jeigu knygyno lan
kytojams bus įvesta didesnė

SOVIETŲ SĄJUNGOS ŽMONIŲ TRAGEDIJA
PRANYS ALSINĄS, Toronto

Dar taip neseniai, tik 1951 mat ne.šmatuojama, nes Jis yra 
m., švenčiant gegužės pirmąją, | žmonijos gyvenimas ir gyveni- 
Maskvos radijas Staliną vadino mo pergalė”... (Cituota iš: 
“pradžia ir pabaiga mūsų gyve-j “The Milwaukee Journal").
nimo’’... (Gyvenimo pabaiga, 
turint galvoj tūkstančių tūks
tančius Stalino išžudytųjų, ga
limas dalykas, buvo tinkamoj 
vietoj paminėta)...
Tų pačių metų didžiąją ko

munistų šventę apvaikščiojant 
Maskvoje, Komjaunuolių są
jungos vadovybė savo atsišau
kime, taip kita ko, nariams siū
lė: “Pulkite ant kelių ir bu1 
čiuokite šventus Stalino pėdsa
kus’*...

Nūdieniniai įvykiai

Gi šiemet, dar tik trejetui 
metų praslinkus, apie Staliną 
jau kitokios kalbos. 20-to Ko
munistų partijos kongreso me
tu — ne tik buvo nuimta nuo 
Stalino galvos “šviesioji eure- 
olė”, bet jis galutinai pasmerk
tas. Didysis diktatorius tie
siog brutališkai buvo nustum- 

į tas nuo garbės piadestalo. Jis 
visiškai išskirtas iš Markso ir

— bur, perlieti Chruščevo bius
tais... Taigi, Sic transit gloria 
mundi!...

Kodėl taip daro naujieji 
diktatoriai?

Į šį klausimą daug gali būti 
atsakymų ir daug spėliojimų. 
Galimas daiktas, jog šiuo me
todu siekiama gyventojų prita
rimo “kolektyvinei valdžiai”... 
Galimas daiktas tuo norima
................................. ... ■. • Į I

patraukti savo pusėn viso pa
saulio socialistus ir neutralis- 
tus, “įrodant” jiems, jog dikta
tūra sovietų Sąjungoj pasibai
gė kartu su Stalinu. Taip ly
giai galėtume spėt: jog tuo no
rima galutinai suklaidinti ir 
dar kartą — jau visiems lai
kams — apgauti Vakarų De
mokratijas, kurios ir taip daug 
kartų Kremliaus buvo apgau
tos, kad užmigdyti jų budru
mą ir, pagaliau, pasiekti nori
mą tikslą — viso pasaulio su- 
komunistinimą.

Gi “Pravda” — atspausdino Lenino draugės. Chruščevas,

skaito realia ir neliauja tikėjęs jos įvykdymo galimybe. Tai kontrolė, o susektiems grobi-
kams iš viso bus uždarytos du
rys į tokią mūsų kultūrinę šven
tovę.

BARNIAI LABAI 

NEPOPULARCS

Mūsų dailininkams išėjus su 
savo ginčais į spaudą, daugelis 
skaitytojų ėmė stebėtis — ar
gi nebūtų galima tą energiją su
naudoti kam nors pozityviau, 
kokiam kūrybiniam darbui, vie
ton įkyrių, visiems atsibodusių, 
nepopularių rietenų. Vienas kul
tūros fondo vadovybės narys 
prasitarė, kad net asmenys, ku 
rie buvo linkę aukoti kultūrinin 
kų darbų rėmimui, kaikurie su
silaikė — jeigu mūsų kultūri
ninkų dalis vieton kūrybinio dar 
bo tik įneša nesutarimą. Visa 
eilė žmonių net yra kreipęsi į 
redaktorius, prašydami ir spau
doje pabrėžti, kaip tokios kul
tūrininkų rietenos yra nemėgia
mos, žalingos bendram kūrybos

yra inžinierius Antanas Rudis. Nors jis yra labai realistinės 
krypties žmogus, tačiau jis nebijo plačių bei didelių sumany
mų. Jis turi drąsos padaryti teisingus sprendimus iš esamų 
faktų ir nesigaili pastangų veikti ta kryptimi, kuria reikia.

Kaikurių sumanymų žmonės išsigąsta ne dėl to, kad jie 
yra negeri; ne dėl to, kad jie yra neįvykdomi, bet dėl to, kad 
prie jų yra nepripratęs mūsų protas. Taip yra ir su Šen. Doug
las siūloma pataisa prie Amerikos uįsiesių pagalbos įstatymo.
Tiesa, yra žmonių, kurie tuojau sugebėjo šį projektą suvokti.
Kaikurios įstaigos vien šio projekto galimybę labai jautriai iš
gyveno. Tačiau jų reakcija vargiai ar buvo palanki šiam suma
nymui.

VIENA ĮVYKDYTA FANTAZIJA
Norint suprasti šio sumanymo galimybę ir apskritai Ame

rikos pagalbos užsieniui politiką po antrojo Pasaulinio karo, 
naudinga yra prisiminti Europos pagalbos planą, arba vad.
Marshalo pagalbos planą. Sis planas buvo toks neįtikimas po
litinėje praktikoje, kad daugelis žmonių nesugebėjo jo kitaip 
vertinti, kaip labai gerai užmaskuotą Amerikos imperializmo 
pasireiškimą, šių eilučių autorius anuo metu, dar Europoje bū
damas, turėjo progos labai teigiamai vertinti šį projektą net 
religiniame laikrašty. Reikia manyti, kad jis tada ne daugelio 
buvo teisingai suprastas.

Dabar, praėjus keletai metų po šio plano įgyvendinimo, 
turbūt daugelis įtarinėjimų bus atkritę. Prieš keletą mėnesių .... ..... ...
šiame pačiame dienrašty buvo paskelbtas dr. Budzeikos labai ar U1 ir segianciai vei ia vi- 
rimtas straipsnis apie Amerikos ekonominę politiką, kuris galėjo są vlsuomenę. kurl iš musų ku- 
net didžiausius skeptikus įtikinti, kad tas planas buvo tikras
išgelbėjimas Europai ir kad jis buvo kone nuostolingas siaurai 
suprastam Amerikos ūkiui. Marshalo planas buvo viena iš did
žiųjų ekonominių fantazijų, kuri buvo įgyvendinta praktikoje.

Naujasis užsienio pagalbos planas nori tai pat padaryti 
pavergtoms Vidurio ir Rytų Europos tautoms, ką Marshalo 
planas padarė laisvajai Europai. Nors šio plano pravcdimas 
susitiktų su labai sunkiomis kliūtimis, jis neturėtų būti lengva 
ranka numojamas. Mūsų neapsisprendimas jį paremti vargiai 
ar būtų pateisinamas. Jis neturėtų išslysti pro pirštus tokiai 
visuomenei, kaip mūsų, kuri turi labai gerą pasirengimą pana
šioms problemoms suprasti.

savo skiltyse odę Stalino gar 
bei, kuri prasideda šiais žo
džiais:

“O, Didysis Staline,
O, visos žmonijos Vade,
Tu( kuris sutveri žmogų,
Tu, kuris pripildai žemę...”
Tolimesniuose radijo komen

taruose ir tais pat metais apie 
“didįjį Staliną” buvo šitaip pa
sakyta :

“Pasaulyje nėra ir niekad 
nebuvo kito tokio vyro, kuris 
būtų tiek turtingas ir pranašus 
kitų akivaizdoje savo genialu
mu. Jo išmintis, protas ir išra
dingumas, tiesiog, grasinte 
grasina visiems pasaulio geni
jams, nežiūrint kokia profesiją 
ir kokias svarbias problemas, 
pagaliau, kokią mokslinę sritį 
jie atstovautų. Jis visuomet pa
jėgia rasti korektiškiausį 
sprendimą ir išeitį sunkiausiuo
se atvejuose. Pasaulyje nėra 
kito tokio vyro, kuris galėtų 
įžvelgti į ateitį taip aiškiai, 
kaip Stalinas. Jo pramatymai 
— niekad neturi klaidų. Jo ins
trukcijos visada nuveda į nu 
matytą tikslą. Jo planai — vi
suomet teisingi. Todėl žmoni
jos meilę. Stalinui—neaprepia-

rybingesniųjų žmonių laukia ko 
nors šviesesnio, tauresnio.

MŪSŲ MIELI MOKYTOJAI

PAGALBA PAVERGTOMS EUROPOS TAUTOMS

Šio projekto judintojai nekritikuoja iš esmės Amerikos 
pagalbos, teikiamos laisvoms užjūrio tautoms. Tačiau jie pri
kiša, kad ji neapima devynių Europos tautų, kurios yra paverg
tos komunizmo. Laisvosios tautos dar ir pačios iš savęs turi ne
mažai galimybių. Pavergtosios tautos, tuo tarpu, turi tik mil
žiniškų gyvybinių problemų ir yra netekusios beveik visų gali
mybių. šios tautos yra labai artimos JA Valstybėms. • Žmonės 
kilę iš jų yra daug prisidėję prie JAV gerbūvio sukūrimo. O 
šiandien joms iškyla gyvybės klausimas. Joms prisieina rūpin 
tis ne tik savo tautinių teritorijų išlaisvinimu, bet net savo tau
tybės bei kultūros išlaikymu. Plano kėlėjai parmato'tas sumas 
skirti ne tik tiesioginei laisvinimo politikai remti, bet ir tauti
nei kultūrai stiprinti tų žmonių, kurie buvo priversti savo kraš
tus palikti. Projekto kėlėjai yra įsitikinę, kad šis reikalas yra 
ne tik labai platus, bet ir labai reikšmingas tarptautinei politi
kai. Jo nematyti, būtų nematyti paties svarbiausio dalyko. Jie 
kviečia JAV politikos sprendėjus Vidurio Europos tautas ne tik 
vadinti savo sąjungininkais, bet jas tokiomis ir laikyti. Tam 
tikslui jie siūlo papildyti tarpt, pagalbos įstatymą tuo būdu, 
kad pusė procento jo lėšų būtų skiriama šiems Amerikos są jun
gininkams paremti. Tai sudarytų apie 20 milijonų dolerių.

Žinant, kad už šio projekto stovi toks tiesus visuomeninin
kas ir politikas kaip senatorius Douglas, leidžia tikėti, kad čia 
yra tiesus ir švarus reikalas. Lietuviškoji visuomenė turėtų per
svarstyti šį projektą ir kilnias šen. Douglas pastangas visohūs 
išgalėmis paremti. Tai būtų kartu ir lietuviška ir amerikietiška 
pareiga. V. Bgd.

Tremtyje atsidūrę mokytojai 
pelno visų gausias simpatijas. 
Iš vienos pusės — beveik visi 
jie dirba ne savo profesijoje, iš 
kitos pusės — jie parodo gra
žią iniciatyvą organizuodami li
tuanistines mokyklas ir t.t. Pa
ti mokytojų sąjungos veikla 
sėkmingiausiai reikšis bespren
džiant įvairias tremties auklėji
mo problemas ir konkrečius už
davinius.

Nevisur ir nevisada čia pai-

kultūrininką, aktyvų mokytoją 
išeinantį iš Mokytojų sąjungos 
susirinkimo Chicagoje su žo
džiais: “Mes daromės tik vienos 
gimnazijos Štelpimo rateliu...” 
Jis, suprantama, norėjo pasa
kyti, kad tai geras dalykas, ta
čiau dar ne viskas. Iš vienos 
pusės — reikia atitinkamas e- 
nergijos kiekis skirti ir vietos 
lituanistinio auklėjimo reika
lams, iš kitos pusės — mums 
visada daro gražų įspūdį moky: 
tojo bešališkumas, kada jis ly
giai rūpinasi ir Vasario 16 d. 
gimnazija Vokietijoje, ir TT Sa
leziečių gimnazija Italijoje, ir 
— pagal išgales kitomis mūsų

mama reikiama kryptis. Štai Į švietimo įstaigomis, 
neseniai teko sutikti įtakingą į Dr. J. Dangis

BIRUTĖ PŪKBLBVieiŪTĖ

SUNAIKINIMAS LIETUVOJE

Sovietų enciklopedijos 25-tas 
tomas skelbia, kad II Pasaulinio 
karo metu vokiečiai Lietuvoje 
sunaikino 80,000 pastatų, jų

rog jėgaines, 26,000 gyvenamų 
namų, 72 ligonines, teatrus ir 
klubų patalpas, 712 mokyklų; 
sunaikinta daug geležinkelio 
įstaigų. Bet dar didesnį sunai-

76 tęsinys

Mes labai laukiam Medelių sodinimo šventės. Kai 
dėl paties sodinimo, daug naudos iš jo, turbūt, nėra, nes 
nešamės ir muštuko lazdas, ir didįjį kamuolį „futbolą“, 
o portfeliai prigrūsti giros bonkų ir skalsios užkandos, 
kurios nesigėdintų net garas vyriščias — akmenskal- 
dis ar kirtikas.

Ir einam. Einam į Fredą, ar į Kleboniškį, ar į 
Linksmadvarį... Kartais mums dar pasako kalbą Vy
tauto parke. Tada ten susirenka visos gimnazijos.

štai, jau atveda ruginiokus. Jų mes nekenčiam, 
kaip šunų: gimnazijų varžybose jie nunešė mūsų chorą. 
Be to jų mergaitės labai pasipūtę, nes dėvi dideles, bal
tas apikakles ir už mokslą dar daugiau moka, negu mes.

Parodos gatve atžygiuoja vokietukai. Berniokai iš
sivertę marškinių apikakles ant švarkų, mergaitės apsi
tempę blauzdas storom kojinėm, tesiekiančiom kelio 
ropę. šitaip jos vaikšto ir žiemą, nors keliai pašiursta 
ir pamėlsta, lyg nupešti žąsiukai.

Iš kitos pusės ateina girdietės. Keistos tos jų se
selės : nei seselės, nei panelės.

— Žiūrėkit! — staiga šokteli Irka. — Jau ir „Još- 
kes“ veda!

O žydukai narsiai žygiuoja, mostaguodami rankom 
iš peties, rimti ir ryžtingi, smarkiai treptelėdami kaire

kinimą įvykdė ir tebevykdo pas- koja. Kiekvienai gretai iš šalies eina jų mokytojas, ka>
tarpe — 2,000 įmonių, 56 elekt- kutinieji okupantai — bolševi- ringu balsu skaičiuodamas:

kuris kadaise vadino Staliną 
“didžiuoju mokytoju, tėvu ir 
nepasikartojančiu žmonijos ge
nijumi”, buvo atakos prieš Sta
lino kultą vadovu. Mikojanas 
iškritikavo, išpeikė Stalino pa
rašytas knygas, jo komunistų 
partijos doktrinalinius dėsnius, 
istoriją ir t. t. Pasisakė prieš 
Staliną ir kiti buvę ištikimiau
si Stalino tarnai, kaip: Moloto
vas, Malenkovas, Suslovas ir 
t. t.

Vadinasi, sovietinis žmogus 
net trisdešimt metų teroru bu
vo verčiamas garbinti tą žmo
gų — pabaisą, šių laikų čingis, 
Chaną Tamerlaną, o dabar — 
teroru bus verčiamas užmiršti 
visa tai, nugramzdinti į praei
ties dulkes ir pan.

Pasireiškę vienoki ar kitoki 
neramumai, ypač Gruzijoj, to 
baisiojo žmogausgimtinėj/buvo 
numalšinti ginklais, o naujo
sios vyriausybės, triumvirati- 
nės diktatūros — išsiųsta į 
provincijos vietoves tūkstan 
čiai agitatorių, kurie turės “iš
aiškinti” ir “įtikinti” žmones, 
jog Stalinas tikrai buvo skerdi
kas, žudikas, nusikaltėlis ir t. t. 
žodžiu sakant, sovietinis žmo
gelis, ypač tas — iš tamsiųjų 
masių — dargi kuris gimęs ir 
augęs “Stalino laikais”, bus 
stengiamasi atversti, jį įtikinti, 
jog ketvirtį šimtmečio metų jis 
klūpojo ne prieš “dievą”, bet 
prieš “šėtoną”. Tai liečia ko
munistus, eilinius narius, neiš
skiriant nė kitų kraštų parsi
davėlių, jų tarpe ir lietuviškųjų 
komunistų JAV, Kanadoj ir ki
tur.

Galimas dalykas, kad Stalino 
balzamuotas kūnas greitu lai 
ku pranyks iš mauzolėjaus 
Raudonojoj Aikštėj ir atsidurs 
kur nors nežymioj vietoj po že
mėmis, jo paveikslai — bus 
atiduoti liepsnoms praryti, o 
statulos ir biustai — bus su
daužyti arba, jeigu jie variniai

LATVIŠKOJI PROPAGANDA 
ANGLIŠKAI

AL. OIMANTAS

Mums broliškoji latvių tau*- 
ta yra ganėtinai veržli ir ener
ginga. Tą buvo progos stebėti 
nepriklausomybės metais, tas 
panašiai atsispindėjo pokario 
dienomis sugriautoje Vakarų 
Europoje, pagaliau, tas nere
tai matoma ir emigrantiniame 
gyvenime. Žymiai mažesnė už 
lietuviškąją išeiviją, latvių 
bendruomenė kaikuriais at
vejais yra pralenkusi mus, už 
ką, be abejo, latviai verti ne 
pavydo, bet savotiškos pagar
bos, o kartais ir pasigėrėjimo.

Tuo pat metu, kai mes tar
pusavy ginčijamės ir įrodinė- 
jame viens kitam lietuvių an
gliškosios informacijos trūku
mą, ar bent nepakankamas pa
stangas daromas toje srityje, 
latviai pasistengė išleisti bent 
vienkartinį, nedidelį, vos 16 
pusi. bet labai efektyvų ir ga
biai paruoštą leidinį — “Red 
Pestilence grasps at you” ant
rašte, kuriame itin mažai teks
to, bet daug nuotraukų ir tam 
tikrų paaiškinimų, — šūkių. 
Brošiūrėlė, kurios per žvelgi
mas neužtruks daugiau 3 min. 
laiko, visdėlto savo turiniu gali 
labai prisidėti prie Latvijos ir 
Pabaltijo reikalų iškėlimo, na, ir 
bolševikinio veido demaskavi
mo, parodymo, koks jis yra ti
krenybėje.

Šriftas parinktas stambus ir

partijos istorija turėjo užimti 
šventrašč o vietą. Pagaliau ir 
nuotraukoje matomas šūkis sa
ko, kad “struggle against 
Church is struggle for Com
munism”.

“Debesys temsta” skyrelyje, 
žudymo kameros nuotrauka 
(Rigos kalėjimas, bu v. NKVD 
būstinė) ir nuotrauka vieno 
NKVD įsakymo kalinį sušau
dyti. Primenama, kad Pabalti
jo kaliniams nebuvo suruošti 
nfet tokie parodomieji “teis
mai”, kaip kard. Mindszenty. 
Kitame lape trėmimų scena, 
užkalti gyvuliniai vagonai, pro 
mažus plyšelius matomi nelai
mingųjų veidai. Pridėti ir spe
cialūs, trumpi, bet daug ką sa
ką paaiškin'mai. Leidinėlis šau
kia: 2 mil. tauta, prarado 
35,000 savo narių per 379 die
nas! Diagramoje parodyta, 
sekant JAV žemėlapį, ką tie 
skaičiai reikštų, jei juos paly
ginti su Jungtinių Valstybių 
kaikuriom'g dalimis. Ir vėl pri
menama — “You are not tried, 
you s'mply disappear”. Kita 
diagrama parodo okupacijos 
aukas pagal profesijas if am
žių. Sovietų Sąjungoje tėra 
tik viena teisybė, sakoma, tai 
komunistų partijos teisybė ir 
teisė. Ką paliko išbėgę rusai, 
1941 m? Štai, ir atsakymas: 
raudonom s raidėmis — Corp-
sės, corpses... skautai, mokyto-

dVIejų spalvų: juodas ir raudo- jai darbininkaij Ckininkai> vai. 
nas. Tas itin patraukia ir tin- kaį narnų šeimininkės, visi gu-
kamai išskiria leidėjų manymu 
išimtinas vietas ar sakinius.

Viename lape diagrama pa
aiškinta, ką reiškia sovietinė 
nacionalizacija, čia pat ir at
sakymas — robbery. Komu
nizmo santykį su religija, vaiz
duoja nuotrauka Šv. Povilo 
bažnyčios Rygoje, kurios prie
ky Kryžius uždengtas raudoną
ja žvaigžde ir virš įeinamųjų 
durų išmargisti šūkiai rusų ir 
latvių kalba. Parašai sako, jog

Ii viename bendrame kape. Se
ka raudonojo teroro iliustraci
jos ir labai paprastas skaityto
jui įspėjimas: — You will also 
lie in a grave likę this — if 
Communism is not defeated! 
Penkios paskutiniojo puslapio 
nuotraukos vėl rodo išvežamuo
sius, sušaudytuosius ir nukan
kintuosius, su praskeltais kiau
šais ir vėl žygiuoja demons
trantai su plakatais ir vėl toji 

(Nukeltą į 4 pusi.)

— Viens, du. Viens, du. Kairę. Kairę.
Tik patys paskutinieji, mažučiukai — tie vos be- 

susigaudo rikiuotėj: susizgribdami ir pašokuodami, lyg 
ožiukai, taiko savo žingsnius.

Staiga visa žydų gimnazija uždainuoja:
Augo girioj ąžuolėlis,
Augo girioj ąžuolėlis...

— Tie tai jau prisodins! Jau prisodins jie ahžuo- 
lėlių!.. Icliai! — neiškenčia Irka.

— Irute, Irute, raminkis, — graso seselė Benedik
ta juoda, pirštinėta ranka.

Aš nežinau, kada mes pajuntam, kad esam mer
gaitės.

Man tai atsitiko per vieną keistą algebros pamoką, 
kai panelė Gavelytė, išdžiūvusi senmergė, ilgu, raukšlė
tu kaklu, staiga padėjo kreidą, atsargiai nupūtė rankas 
ir ėmė mus mokyti:

— Mergytės, išsirinkit sau kvepaliukus. Ir tik jais 
kvepinkitės. Mergaitė turi būti, kaip gėlė, įsisupusi į 
savo aromatą. Vos tik ji praplaukia pro šalį, visus su
žavi, apsvaigina...

Ir panelė Gavelytė pakelia augštyn akis. Didžiu
les, blizgančias, lyg du kaštonai.

— Matai, Žirafa! — kumšteli man Rima pašonėn.
Nusijuokiu ir aš. Iš Žirafos mes visada juokiamės. 

Ji pati kvepia degutiniu muilu, jos stambios, raudonos 
rankos suskerdėję, o retų plaukų kuodas, užplotas ant 
kaklo — menkutis, lyg badmečio paplotėlis. Be to ži
rafos gorseto sagos, statmenai išrikiuotos per visą sen- 
mergišką šlaunį, aiškiai matosi pro juodos vilnos sijoną. 
Ant jų mes būriam: šauks - nešauks, šauks - nešauks...

Bet jos rudose akyse, jos gerkliniame balse, skam
ba toks stiprus svaigulio troškimas, kad ir mano vyz
džiai nejučiomis išsiplečia.

Aš staiga pajuntu savo šnervių sparnus. Ir alyvų 
kvapą, ir tamsiųjų tulpių kvapą, ir obelų žiedų, ir ane- 
monų kvapą... Juntu savo skruostų švelnumą, blakstie
nų puslankius šešėlius ir saldžios miglos krislus, tirps
tančius ant lūpų.

Taip, dabar mes jau mergaitės.
Kai išsirikiuojam per gimnastikos pamoką ir pa

nelė Vilkutaitytė sušunka „lygiuok“, aš žinau, kad turiu 
matyti ketvirtosios mergaitės krūtinę.

O žiūriu kažkur į koją, ar nosį, ar į nuleistą ranką...
Todėl ir mūsų gimnastikos bliuzės pasiūtos tiesiai: 

be liemens įgnybimo, be rankovių siūlės. Ir mes turim 
jas užsitraukti iki klubų, Šiukštu nesusikišti į sijonus.

— Kad nesimatytų figurytės, — sako sesuo Aloy
za, gimnazijos inspektorė, įdėmiai mus apžiūrinėdama 
pro auksu apvadžiotus akinius.

Dvylikai laidų įteikė Šventojo Kazimiero Gimnazi
ja brandos atestatus.

Dvylika kartų buvo papuošta didžioji salė — Pa
žaislio rožėm ir iškilmingais palmių medeliais. Dvyli
ka kartų plačiai prasivėrė gimnazijos durys ir išleido 
jaunų merginų būrį, naujo pavasario blezdingas, į šiltą 
birželio naktį. O Žaliakalnio papėdėj mirgėjo Kaunas, 
gatvių žibintais ir nušviestais tiltų takais, lyg dviejų 
upių klonin nukritęs žvaigždynas.

Ir atėjo mūsų eilė.
Sį šimtadienį mums buvo atskaitytas aštuntosios 

klasės testamentas ir įduotas didysis palikimo raktas.
Mes būsim pati šaunioji — tryliktoji gimnazijos 

laida. Mūsų pavasaris, keturiasdešimt pirmųjų metų 
birželis, bus tikrai atmintinas mėnuo.

(Bus daugiau)
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PIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pirmadienis, bal. 16 d., 1956
LAIŠKAI IŠ AFRIKOS

RYTIEČIŲ MINIA
Pradėdami spausdinti Algir-| tiečio patrioto pažiūra, kurios 

do (Greimaus) laiškus iš Afri- jįg Įau nepasakys, bet kurią ga- 
kos, skaitytojams norime pn- J r
minti, kad laiškų autorius pro
fesoriauja Aleksandrijos Uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultete. Jisai Egipte gyvena 
septinti metai ir tą kraštą ge
rai pažįsta. Autorius dažnai 
rašo mūsų spaudoje literatūros 
ir bendraisiais kultūros klausi
mais. Redakcija

LIETUVOS KAIMYNŲ GYVENIMAS I ••BISijnt^i Per minut^ 97 žodžiai Mirė Fatimos vaikų motina
“Helsingin Sunomul” 1956.1.24 pažįsta Latvijos atstovybės išduo ““kylėdami Vokietijos ir Rusijos 

iškėlė tokį įdomų klausimą: šio- tuosius užsienio pasus ir Maskvos ^“tykiai tarp dviejų karų. Lei- 
mis dienomis pasirodė naujas Šuo- reikalavimas repatrijuoti Sovietų . nyJe Pažymima, jog D. Britani- 
mijos valstybės kalendoriaus lei- Sąjungos piliečius neliečia Latvi- J,os P°Wtika visuomet siekusi su- 
dimas. Minimajame kaledoriuje jos piliečių. Hamiltone, Kanadoje, ™ryti mažas Estijos, Latvijos ir 

- paprastai skelbiamos žinios apie mirė .profesorius K. F. Gulbis, į?®;™8. re8Publikas ir jas išlai- 
valstybės tarnautojus, seimo at- vienas iš Latvijos un-to steigėjų,

De Paul universiteto studen-Į Fatimoje, Portugalijoje, mi
te Bonnie Schlorf, 18 m. am- i rė Oliropia de Jėzus Marto, mo- 
žiaus, gyvenanti 1651 N. Saw- Una Pranciškaus ir Jacintos,

Kaunas didžiųjų kunigaikščių 
Lietuvoj, tai kuone tas pat, 
kaip 1920 m. rusiškai — lenkiš
kai — žydiškas Kovno.

Aš pats, žinoma, nepritariu 
nė v enai, nė kitai kraštutinei 
pažiūrai, tiktai noriu parodyti 
dviejų rūšių Aleksandrijos gy
ventojų visai nesuderinamus 
nusiteikimus.
. — Viena mano kolegė profe
sorė, prancūziškai puikiai (ge
riau negu arabiškai) kalbanti 
egiptietė, įeina į krautuvę nusi
pirkti kelių metų medžiagos. 
Sumokėjus, jau nori imti pa
ketu ii išeiti: — Jūs nevarkite, 
ponia, mes tuoj pasiųsime “ara-

, . ... . ., . bą” ir jis jį jums nuneš na-pentaobka kilometrų nusidne- mo _ Ač.. 
kus. juros pakrante apstatyta arab4 -neži _ atsako
baltais ir gelsvais kubines for- ^n&. r

Ii suprasti iš atskirų smulkme
nų no ile-o stebėiimo Kas ei seimo at-, vienas iš natvijos un-to steigėjų,U’ £ J g steDejimo. nas gi stovus, d.plomatus etc. Laikraštis taip pat buv. Pabaltijo un-to Pin- 
egiptiečiui Aleksandrija . —, kelia klausimą, kodėl nieko nekal- neberge rektorium. Palaidotas To-
Tai dar silpname tautos kūne ba!1Ia al,ie suiksčiau buvusių ne- ronte. latvių “literatūros ir nie-
lšaugusi didžiulė svetima votis.1 valstybių no dekanai Maskvoje” Rygoje bu-

rT -i orumus ir kutus zynienius, kurie vo išleista su bolševikiniais rei-
lai vokiškas Hansos miestas, sistematingai apleidžiami. Kodėl? kalavimais suderinta latvių poezi-

yer, per minutę įstengia maši
nėle parašyti 97 žodžius. Jeigu 
ji tokiu tempu rašytų aštuo- 
nias valandas, galėtų parašyti 
46:560 žodžių.

Mieloji Ada,

praeitame laiške bandžiau iš
aiškinti Tau, kad Rytuose ne
baisu ir, bendrai paėmus, net 
nepavojinga gyventi. Iki tam 
tikro laipsnio, žinoma. Iki tol, 
kol neturi reikalo su minia. 
Ypač jei gyveni tokiame euro- 
pietiškame mieste kaip Alek
sandrija. Ir dar priedo — pa
čiame miesto centre.

Nes Aleksandrija — europie- 
tiškas, gal net amerikietiškas 
miestas. Atsimenu, kai pirmąjį 
kartą artinomės prie Aleksan
drijos uosto: ilga, per gerus

Negi tuo būdu norima išbraukti jos antologija latviškai Ir rusiš 
šių trijų valstybių nepriklauso- kai, į kurią sudėta daugiau kaip 
mybės laikotarpį? Jeigu Suomija 100 latvių poetų eilėraščiai, 
ir turi prisiderinti prie sovietinės „ ..
politikos reikalavimų ir atsižvel- Pasižymėjęs latvių socialdemo- 
giant į Sovietus taip daroma (t. k.rat.ų veikėjas Bruno Kalniš vo- 
y. nieko nekalbama apie Pabalti- kiečių žurnale “Bruecke” ir viso
jo kraštų nepriklausomybes me- ->e elleJ kit^ spaudos organų pa
tais išduotuosius ordinus ir jų žy skel.b.ė savo samprotavimus apie išleido naują leidinį — tai D,r. E.
mėjimą), tai kam tada leidžiama K.UsĮj* lr Pabaltijo kraštus po so- R. Langės “Mirtis ir laidotuvės
minėti senosios Rusijos cariniais amnestijos. New Yorko žmonių tikėjime tarp Vyslos ir
laikais išduotuosius ordinus? Juk sPaudoJ rašoma apie švedų karo Nemuno,
dabar ir carinė Rusija yra nura- laivyno- birželio mėn. numatomus 
šyta į istoriją. Todėl visai teisin- vizitus Rygoje, taip pat nuolati- 
gai keliamas klausimas, ar tokią n!us. * Parlamentarų” vizitus Lat- 
procedūrą galima suderinti su vijoje.

Amerikoje gyveną ukrainiečiai, 
sustiprinti pokario pabėgėlių, yra 
stipriai išplėtę savąją informaci
nę ir politinę veiklą, siekdami Uk
rainos išlaisvinimo iš sovietinio

garbe ir Suomijos orumu. Kadan
gi valstybinis kalendorius priskir
tinas prie pusiau oficialių leidi
nių, tenka galvoti, kaip toliau 
pastebi laikraštis, kad jo redak
cija turėjo pasielgti pagal gautą
sias direktyvas iš anksčiau. To
dėl "Helsingin Sanomat” ir ar ji

kyti. Taip pat nušviesta Golzo bei 
Bermonto-—Avalovo avantiūra, ži 
noma, išeinant iš Britų politikos.
"Doeuments on British Foreign 
Policy” 1919-1939: First Series 
\ oi. III, 1949 turi daug duome
nų, kuriais nušviečiami įvvkiai
Vokietijoje ir Pabaltijy 1919 m --------- _
Rysium su siais veikalais tektų iš- : ,
samiau taip pat nušviesti kad ir dieniais Chicagos Miesto kny

gyne^ Michigan ir Randolph j 

gatvių sankryžoje, vidurdie-!

Kelionių filmai
Balandžio mėnesio ketvirta-

pasižymėjusio vokiečių katalikų 
veikėjo Erzbergerio vaidmenį bei 
reikšmę Lietuvai ir kitoms Pabal
tijo valstybėms kuriantis.

Vad. ‘‘Goettinger Arbeitskreis”
niais, 12 vai. 15 min. bus rodo
mi kelionių filmai. Balandžio 
6 d. rodyta apie Kanadą.

įsigykite, |>erskait,vkile Lietuvoje 
premijuota istorinį roiiutiuy dviejuo
se tomuose,

tų dviejų vaikučių, kuriems 
1917 metais Fatimoje buvo pa
sirodžiusi Marija. Velionė tu
rėjo 86 m. amžiaus. Jos vyras 

j tebėra gyvas, bet sergantis.
Velionė paskutinius keletą me
tų praleido vežiojamoje kėdė
je.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuota* darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. 8awyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

mos buildingais (šie 7—9 augš- 
tų namai iš tolo atrodė kaip 
dangoraižiai plačiame dykumos 
horizonte) mus maloniai nuste
bino. Juk tai New Yorikas, o 
ne Afrika — sušukome.

Išlipę iš laivo, važiavome, su
sėdę į taksį, apšviestomis mies
to gatvėmis: prancūziškos švie
sų reklamos, prancūziškos krau
tuvių iškabos, apraišytos, tie
sa, įvairiausiais kabliukais ir 
arabeskomis (tai, paaiškino 
mums, arabiški krautuvių pava
dinimai) — antrasis įspūdis 
buvo, kad tai jau nebe ameri
kietiškas, o prancūziškas mies
tas.

Vėliau gi paaiškėjo, kad tai 
nė amerikietiškas, nė prancū
ziškas miestas, o kažkokia tarp
tautinė mišrainė: iš vieno mi- 
l ono jo gyventojų, kokia 150,- 
000 yra įvairių tautų ir religi
jų europiečiai, tiek pat maž
daug kelnes ir švarkus nešio-

Lengvai galima suprasti, kiek

negalėtų viešai paaiškinti, ar Pa-, tuvą į&rodč su Vilnium ir Klai- 
(baltijo »kraštų nepriklausomybės pėda. Pats ukrainiečių kongresas, 
metais suteiktuosius ordinus yra i jų centrinė organizacija, pripažįs- 
leidžiama Suomijoj nešioti, ar ne. Į ta Lietuvą su 1920 metų sieno- 
Jei leidžiama, tai kokiomis progo-' mis.
mis, o jei draudžiama, tai kuriuo'
pagrindu 1 *s Pabaltijo kraštų kilę vokie-

Latvijos” žiniomis, vokiečių Ptksikvietė tris tarptautinius

Nuo gruodžio 24 d. trumpa ban 
ga 42,25 20-20,15 vai. čekų kalba 
duodamos transliacijos jau ir iš 
Madrido. Per jas duodami komen
tarai. Transliacijoms bendradar
biauja čekai ir sudėtų vokiečiai.

Žymus lenkų žurnalistas Zigm.
Nagurski jr. neseniai laišku “The .. ------ --------

. . New York Times” pasiūlė, kad a- a* .a‘aklci?.ž'a anū dienų tik-
jungo. Jų leidžiamas žurnalas merikiečiu fondai kurie Maršalo . vaizdų.. Jie parodo kaip dar"l’krainian Ouarterlv” žiemos m,-. Kūne Maršalo -Lietuvos nepriklausomybės priešauš-LKraiman ųuarterly nemos nu planu turėjo atitekti Lenkijai, bet ryje maskoliai persekiojo mylinčius
meryjC- įdėtame žemėlapyje Lie- i buvo Maskvos uždrausti kom. isavo. kiaštų. ir tikėjimų žemaičius ir

Varšuvos vyriausybei priimti, bū- rie kraujų dėl savo šventovės., 
tų atiduoti laisviesiems lenkams! Autorius — j. Marcinkevičius 
kultūrininkams, šie savo kūryba f>atH lankėsi Kražiuose, gerai susi- 
lengvai atsvertų komunistų kuria-. pa*iao au yietos aplinkuma, apkiau- 
mąja kultūrą pavergtam krašte. ' nd?A«US ,.lVkių liudininkus ir 
Amerikos lenkų spauda sumany- — panų are yvtnę me-

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, jdomi meilės intryga, vaizdūs

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ, 7-7075 arba 

RE 7-9842

neapykantos prisirenka ne tik
atlyginimą už turėtąjį turtą. Ta
me pareiškime konstatuota, kad 
Pabaltijo kraštų vokiečiai turi tei 
sę kelti pretenzijas gauti atlygini
mui už jų paliktąjį turtą, nes 
tokias pretenzijas Vokiečių IRei 
chas visuomet pripažino be to, 
Sov. Sąjunga Vokiečių Reichui 
suteikė 200 milijonų RM kaip at
lyginimą už turtinius nuostolius. 
Federalinė Vokietijos Respublika, 
kaip Reicho įpėdinė, turinti bent 
iš dalies atsižvelgti į tuos Pabal
tijo vokiečių reikalavimus.

Dėl Dancigo krašto “išlaisvini
mo”, tikriau — prijungimo prie 
Vokietijos, esama skirtingų nuo-

priekį, tuo tarpu kai minia pa- ^eči^-egriliS^vyri^ybe’;^- 

mažu skyrėsi, duodama mums sįkurusi Luebe?ke, laikosi vieno- 
kelią viduriu gatvės.

paprastų žmonelių, bet ir ap- vijos įgaliotu ministeriu Londone 
sišvietusių egiptiečių širdyse, i Zariniu, jam išdėstė Bcnos vy-
nuolat matant panieką ir už--! riausybės musistatymą įvairiais 

,. .. , Latvijos valstybę liečiančiais klaugauliojimus, girdint kad arabo simais. į min. r. Liepinį Bonoje 
vardas europiečio lūpose reiš- žiūrima kaip į Latvijos atstovą.
k'a tą pat, kaip tarnas, ver
gas, pastumdėlis.

Kitas pavyzdys. Prieš keletą 
metų išvažiavome automobiliu 
aplankyti už keliasdešimt kilo
metrų esančio Rozetės mieste
lio mečetės. Keturi vyrai ir 
mano žmona. Išlipus iš maši
nos, reikėjo pėstiems pereiti 
miestelį siauromis žmonių per
pildytomis gatvelėmis. Nelai
mei, mano žmona — blondinė, 
ir vos įėję į miestą, pastebėjo
me, kad visų vyrų akys t:k iš
sipūtė ir įstrigo į ją, kad gatvė
je įsiviešpatavo kažkokia ne
jauki, keista tampa. Mūsų va
dovas — jaunas egiptologas,

pilnai atstovaujantį visiems lat 
vių interesams Vokietijoje. Vokie
tijos vyriausybė visu pilnumu pri-

augštai galvas ir žiūrėkit į mi
nią išd’džiai ir su panieka.

Ir mes, kuklūs knygų žiurkės, 
atstatėm krūtines, išpūtėm mu
skulus ir lėtu žingsniu ėjom į

mui entuziastiškai pritaria. Polish 
American Journal pvz. mano, kad 
nereiktų net steigti atskiros or
ganizacijos, kaip mano laiške 
“Times” Nagurski, bot užtektų pi 
nigų pervesti Kosciuškos Fon
dui, kurio veikla dėl pini
gų stokos šiuo metu yra smar
kiai paribota. Amerikos lenkų 
spauda kviečia tuo reikalu imtis 
iniciatyvos lenkų kilmės kongreso 
nariams Vašingtone. “T.Ž.” bend
radarbis Almus, pasigriebęs Na- 
gurskio mintį, kviečia amerikie
čius steigti PET Kultūros Insti
tutą, kuris šelptų tų tautų kultū
rininkus, įgalindamas užpildyti 
Sovietų tironų prievartos paliksi
mą tuštumą ir suvaidintų milžiniš
ka reikšmę, išlaisvinimui atėjus, 
planuojant Jungtines Europos
Valstybes. (Elta)

— ★ —

džiaag,

I toin;W> 818 pusi. kaina ....$3.00

II tomas 320 pusi., kaina ....$3.00 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
tkyriuje. Skelbimą galite perduoti 
elefonu: VIrginia 7-6640.

Pirkit Apsaugos Bonus!

MIDLAND
kios taktikos, tuo tarpu kita gru- 

m a .. . . • pė Stoja prieš šios “vyriausybei”i
Taig', va: buk taikingiausias separatistinius siekimus ir pasi-1 meno, yra labiau paruostos pn

Sielos, iškedos ir kilninamos

1 Savings and Loan i 
Asscciation ršyŽŽTfe?

: N S U R E D

F PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

5 TAUPYMO 
BENDROVĖ

žmogus, turėk didžiausių sim
patijų egiptiečių tautai, bet, jei
gu nori, kad tavęs klausytų ir 
bijotų, kad tave gerbtų, vaiz
duok poną ir viešpatį, jausk's 
kaip anglas, valdąs Indijos im
periją, kaip tramdytojas, išdi-

sako už visišką Dancigo krašto jmįį tikėjimo tiesas ir Kristaus I
iKir1 vokieci" y - piius xu

%

4038 Archer Avenue t«I. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentes

jančių (reiškia: civilizuotų) į šiuo metu pakviestas Etiopijos 
egiptiečių. ~ O kas liko (ir liko imperatoriškosios archeologi-I džiai vaikštąs liūtų narve.
dar ne mažai) — tai jau “vieti 
nių” minia. Du pasauliai: žmo
nės gyvena šalimais, viename 
mieste, kasdien susitinka — o 
atskirti vieni nuo kitų neper
žengiamu kinietišku mūru.

— Oho, kad taip jūs būtu
mėt matę Aleksandriją prieš 15 
metų, kai dar anglai čia buvo. 
Miestas švarutėlis, dulkės ne
reikalingos niekur nepamatysi. 
Ir visi šitie arabai, — jie netu
rėjo teisės įžengti į europietiš
kų kvartalą. Tiesa, gatvėje su
tikdavai tarnus; bet jie visi 
nešiojo uniformas, ir pamatę iš 
tolo europietį, pasitraukdavo 
nuo šaligatvio ir mandagiai leis
davo praeiti, — pasakoja seni 
Aleksandrijos gyventojai apie 
anuos gerus laikus.

Tai viena medalio pusė. Bet 
antroji irgi egzistuoja: tai egip-

jos akademijos patarėju ir ge- Ar gal ma surasti meilės lai-
rai pažįstantis Rytus 
ėmė duoti įsakymus.

— Vyrai, apsupkite p. Grei- 
mienę iš visų pusių. Iškelkit.

mums; vilką, kuris išs’laikytų nepa
skendęs šioje neapykantos ir 
nesupratimo jūroje?

Algirdas

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7*1941

f

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄu
Skinama tūkstantis (01,000.00) dolerių premija

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
H gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURECO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD . TeL SEeley 3 - 4711

Fellx llaudonla, sav. Ir menadžerla 
Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

l’ii'iiuid.. aiiliinl., pi'iiktail. ir 
fteštad. U vul. ryto iki 4:30 p.|».

Trečiad. !» ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtatl. 0 vai. iki 8 vai. vak.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariū-

- ■ ■■■■■,, ................. nas ir Mykolas Venclauskas. Kiti du komisijos nariai bus paskelbti i
Latviškoji propaganda nct,ukus

' 4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi
(Atkelta iš 3 pusi.) Į būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for-j

pati bažnyčia au raud. žvaigžde I ma^y puslapių.
vietoje kryžiaus. Ir dar karią i 5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
raudonos raidės kre'piasi į “Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, 111. 
skaitytoją: If you want to aver 6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- 
all this from your contry: syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti- savo 
fight Communism vvherever and tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
vvhcnevcr you can! pasirinktą slapyvardį.
...... . 7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo1 n
Lci cjų buvo »u|,rastaj, sios ! honoraro p rm08i„s |airtos teises perleidžia "Draugui'', įskaitant' 

dienos tempas ir pamėgimas tciaę Bpaus(linti dicnra4lyjc ir i41eiati ablkinl Ici<£niu' 7ej „ 
t,k trumpų ,r kondensuotų da- ga duolų jia yra „kiriamasl romano prcmljos fo„dui prį
lykų, be jokių ilgų istorijų, sta- mjjoa nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
tistikų, ir tuščiažodžiavimų. Šia susitarimu 
prasme, leidinys daug au negu
vykęs. Didelių knygų išleidi- Į
mas brangus ir išplatinimo ga- HimnmtlininilllNltllllIlIlIlllHlllllillliiiuiltilliliiiiiiiiiiHliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue ToL YArd. v-3278

J

MES PARC PINAM E KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIA1S, 
AUTOBUSAIS IR |A1VA1S.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

BUICK’AS

NAKIA1 lltHJViy TAir. IR skounimo
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE)

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

\ Paskolos Duodamos Namų įgijimui
_____________ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS B LOAN ASML
6234 S. Westem flve.___________ Chicago 36, I1L

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

DfSTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

ST. ANTHONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

limybės žymiai mažesnės, gi to
kio formato žurnalėlis visada 
nesunku įbrukti į ranką ar su
sukus pašto dėžutėn įmesti. Be
je, būtina pristatyti ir leidėjus, 
labai įdomaus ir mums įsidėmė
tino vardo įstaiga I^atvian 
Information Fund, o spausdin
ta Vak. Vokietijoje.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai, lą artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S415 8. UTUAN1CA AVti., CHICAGO, IU.

Telefonas — F'Konlier ft-1882
!!!lll!l!!!l!!llll!!l!lll!!f!ll!lll!!l!l!!l!!IIĮmilllllllinilHII|III||||||(|llllllllllll(lllllll|llll!!

LIETUVIŠKAS MOViMC

AUTOMOBILIS
r* 15 TOLI IR ARTI

NAUJI o/oett TUO KAI- NAUJAUSI KKAUSTW0 (BANK/A!
ILGU MSrų PATYRIMAS-P/&US IRSĄŽIN/K6AS AATARNATIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«lc 5-9209



Pirmadienis, bal. 16 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS K

Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONĖS SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISATAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

--r

P

p t KOLONIJOSE
Gary, Indiana

MINIJA IŠSILIEJO

Šių metų balandžo mėn. 7 d. 
omahiečiai teatro mėgėjai turė
jo tikrą šventę. Parapijos salė
je buvo pastatyta Gasparo Ve
ličkos veikalas ‘‘Minija vėl išsi
liejo”. Premjera — ne kasdie
ninis įvykis net teatre, o ką jau 
kalbėti apie kolon jos monoto- 

! nišką gyvenimą! Publikos, kaip 
retai kada, buvo pilnutė salė.

Veikalo turinys pa mtas iš 
Pamario žvejų gyvenimo, su 
stipria dramatine meilės intry- 
ga, na, ir kelais itin charak
teringais tipais. Visi art'stai sa
vo roles išpildė puikiai, kas ro
do, kiek daug čia įdėta artistų 
pasišventimo, o režisoriaus — 
kantraus ir kruopštaus darbo. 
Puikos dekoracijos, pieštos Pra 
no Totilo sudarė veikalui žavų 
foną. Smėlingos kopos su nusku 
rusiomis kreivomis pušaitėmis, 
rodos, buvo čia atkeliavusios iš 
taip tolimos neužmirštamos Ne
ringos. Puik ai buvo pavaizduo
ta kylanti audra, į dekoracijų 
paveikslą įjungiant audros gar
sus ir šviesų efektus, kurias taip 

j vykusiai mokėjo panaudoti Pet
ras Mikalauskas.

BUHALTERIJOS KLAIDA

Atvelykio sekmadienį, balam 
džio 8 d., Gary Liet. Vyčių Kuo 
pos pastangomis Liet. parapijos 
salėje buvo suvadinta Alanto 
3 veiksmų komedija — “Buhal
terijos Klaida”. Ją vaidino kai
mynai iš artimo Indiana Har- 
bor’o — Z, Moliejaus artistų 
trupė, kurią sudaro: Z. Mokė
jus, S. Juodakienė, B. Petraity
tė, N. Juodakytė, V. Kanišaus
kas, B. Genčiauskas ir V. 0 a- 
kas.

Vaidino tikrai puikiai ir Ga- 
riškiai pasiilgę lietuviško vaidi
nimo pora valandų sekė vaidi
nimą su pasigėrėjimu.

Ši idealistų meno trupė vaidi
no be jokio atlyginimo, o vien 
tik iš lietuviškojo meno meilės. 
Jiems Gariškiai yra labai dėdin
gi ir taria nuoširdų — ačiū!

Vyčių kuopai vadovauja ener 
gingas Jonas Kaminskas. P. So- 
phie Kaminskienė artistus ska- 

I niai pavaišino savo bute. Po vai- 
1 d'nimo salėje buvo šokiai J. Va- 
lasino kapelai grojant. Kp.

Didina Fordo fabriką

Fordo fabrikas bus padidin
tas 42%. Tas fabrikas yri 
vienintelis didesnis automobi
lių sustatymo fabrikas Illinois 
valstybėje. Dabartinis pasta
tas užima 712,000 kvadratinių 
pėdų, o bus pristatyta dar 
300,000 kvadratinių pėdų.

Meno festivalis
Marųuette universitetas, 

Milvvaūkee, Wise., švęsdamas 
savo 75 m. sukaktį ruošia mu
zikos festivalį, kurs tęsis nuo 
balandžio 22 iki geg. mėn. 3 d.

s Inspired by the simple charm and functional utility 
of modern day Iiving, this grouping by MASTER- 
CRAFT will truly be a room arranger’s delight. See 
it in a color assortment as varied as the rainbovv.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpen, Simons, PuLman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-

line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ..................................:.................. $150.00 iki $500-00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 
skirpsto ir kitų medžių.

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur
virš $200 pas mus tiktai ......................................................................................................... $149.00

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro m lovom, Brazilijos raudonmedžio
parduodami virš $500.00 pas mus tiktai .......................................................................... $350.00

TELEVIZIJOS APARATAI:

Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 
Westinghau.se, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ............................................................. ............................................ ................................. $175.00

17 inčų mahagoni Kabinetu stalo modelis tik......... ........................................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČ1A I, AIR UONDITiON:

Šaldytuvai: Westingliause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Crown, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai..................................................................................... $129.00
Air Conditioning apšaldymui viso buto,' stumdo ini iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai.......................................................................... $299-00

MATR ALAI:

Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 
lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai....................................................... $15 — $ 29.00

Telefonui staliukai pigesni ..(.......................... .......................................................................... $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto ............................................................................................ $ 6.50
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ................................ ............................................................ $ ū.50

KILIMAI:

įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelow, Alevander Smith, Magee ir ki
tų. Vilnoniai 9x12 nuo .............................................................................................. $39 — $150X0

Virtuvėn stalai: Forinica viršumi su 4 puikiom kedeni parduodami $69.00 pas mus $ 39.C0 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ....................................................... $ 99.00

KNYGOM SPINTOS IK RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas
mus tiktai .................................................................................................................................. $ 29.00

Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonme džio su stiklo durim parduodamos
$60.00 pas mus tik ........................ .......................................................................................... $ 39.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdoni.m durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimui iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedeją

3222-24-26 So. Ilalstcd St. Tel. - VIctory 2-4:
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9—9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.

Iš viso veikale dalyvavo 14 
artistų, iš kurių svarbiausius 
vaidmenis atliko: Jonis Andru
lio ūkvedis, Stasys Radžiūnas, 
per visus tris veiksmus puikiai 
išvedęs savo ilgą ir sunk ą ro
lę. Gertrūda Andrulienė — Ire
na Šarkaitė, savo gera vaidyba 
puikiu grimu ir visa savo išvaiz
da vykusiai sukūrė svetimos, 
šaltos, prakt'škos moters tipą, 
atvestą į pamario sodybas iš 
svetimos šalies.Rūtą Andrulytę, 
jos dukterį, visu savo jaunat
vės grožiu, žavumu bei vaidy
ba puikiai atvaizdavo Ona Vii- i 
vytė-Kudirkienė. Kapitoną An
drulį, švelnų tėvą ir nuolaidų vy
rą, gražiai suvaidino Vytautas 
Sederavič'us. Švelnią, kuklią 
vargdienę darbininkę Urtikę, 
Rūtos draugę, nepamainomai 
sukūrė Feliksą Pabilionytė. Vi
sa žinanč'ą, su pabarimais visur 
pribūvančią “telegramų išnešio
toją” Emiliją vykusiai vaidino 
p-lė Zita Adamonytė, o jos duk
terį Anę — Nijolė Grigaityt'ė, 
jaunutė, bet vaidybai neabejo
tinai turinti gabumų art'stė.

Ponas Juozas Jablonskis, O- 
tonas, jaunas žvejys, tikrai bu
vo puikus! Bet jis jau ne nuo 
šiandien, turbūt, paties Pono 
Dievo specialiai sutvertas to
kiems charakteringiems tipams 
pavaizduoti.

I
Kapitoną Waitt’.ą vykusiai 

vaidino Juozas Agurkis. Jo štųr-! 
maną Oskarą vaid'no pats au
torius ir režisierius Gasparas 
Velička, prie kuro natūralios, 
puikios vaidybos nieko negali
ma nei pridėti nei atimti. Gi Ro
mas Drukteinis buvo toks mie
las, neužmirštamas, senasis 
Kristupas, turįs tok'ą jautrią 
širdį h- didelį norą kiekvienam 
padėt'. Jo mielą, veidą, apves
tą baltų plaukų vainiku, negreit 
pamiršime. Tegul atleidžia kiti 
mielieji aktoriai ^jeigu jų visų 
ncišvardinau, bet jie visi buvo 

' puikūs, tokioje mažoje scenoje 
ir tokiomis sunkiomis sąlygomis 
sugebėję taip puikiai suvaid nti. 
Už jų vargą ir triūsą padėkojo 
Omahos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas dr. Juozas Petriko- 
nis ir dvi mergytės kiekvienam 
artistui, kaip Bendruomenės dė
kingumo ženklą, prisegė po rau
doną gvazdiką, o pačiam auto
riui — raudoną rožę. Be to jis 
gavo gėlių ir iš savo bičiulių 
bei gerbėjų. Ir režisoriui ir ar
tistams linkime sveikatos ir iš
tvermės, kad jie mums dar ne 
vieną kartą praskaidrintų pil
kąsias dienas. šiaurietė
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną garan 

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 

liavimas.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų seną televiziją.
Į Be to, visokiausi radijai, rekordą 
| vlmo aparatai, lempos, baterijos, da i lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS DlETirV 1SKAS 
. PATARNAVIMAS
(Frank’s TV and Radie

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
3240 South Halsted Street

Telefonas CAhunet 5-7252
PRANAS KERSIS IR 

PAULIUS F. ENDZEL1S
IOC IOC

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STI DIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda Pigus ir sąžiningas 
pataina vilnas.

R ŠERĖNAS
454« S. W<xxl St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

Žmonių bendruomenė nėra 
mašina ir tokia neturi būti da
roma, net ir ekonominėje sri
tyje. —Pijus XII

3M

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SKKAD, 8:30—9:30 v. r. U stotim 

WOPA — 1490 kll.
Cblcago 29, .21. , HEmlook 4-2418

7121 8o ROCKWELI ST.

Duoną Ir (vairias skoningas 
b (tikutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Gliffside 4-6376
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.

!'■ —MES PRISTATOME ANGUS BEI,

PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-i 

!kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097(

BE

SI N C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)

Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934SU

■■

JONAS GRADI
NAUJAUSI

ui
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. <47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100</o

♦ z

Sukaktuvinių Molų Dovanos Taupytojams

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojoms. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. R. Ple«kl<‘ul<»„ |W«r..; I., lt. Ptalkealez, Mfcr. Ir ndvokalas

Mokam* aukAtun dividendus. KeAluoJiutin Seklus. Parduodama 
ir Iftperkame valstybes bonus. Ta u py tojams patarnavimui veltui. 
ATIDARYKITE KIŠKAITĘ SIAMIILN, APDRAUSTA IKI glO.lMHI

DARBO VALANDOM: pirmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.: 
antradlen) Ir penktadieni nuo 9 Iki 5; trečiadieni uždaryta, 
o ftefttadtenlais nuo 9 valandos iki vidudienio.

Westinghau.se


<» ....... ..... —

LIETUVIŠKOS GAIDOS
£10.00 VERTĖS UŽ £4.00

Amatininkų dailia, Žemam balsui sii pianu. .1. Taliai-Kelpša ............ $1.00
Apvesdinkite Ir ,Alūne. 3 veiksniu operetė. M. Petrauskas ....................... 2.50
Atsisveikinimas su giriu. Mišriam chorui. St. Šimkus ............................. S 1.00
Atsisveikinimas su tėvyne. Mišriam chorui ir solo balsams. SI. Šimkus SI.50
Aš ims Tėveli ir Močiutė Mano. Chorui. .1. Taliai-Kelpša ................ 7 ."><■.
Aš Toli Nuleista ir Tris llzienas. Chorui. J. Tullat-Kelpša ................. 75e.
Asperges Me. Trims balsams su vargonais. J. Taliai-Kelpša ................ $1.1*0
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. .1. Grumtis .................................. $1.50
Brolybės dainų. Chorui ir tenorui. .1 Gruodis ............................................ $1.00
Balnok, Tarne, Žirgų, ir Kareivių Bailia. Chorui. >1. Taliui-Kelpša .. $1.00
Burtai. Solo augštam balsui. >1. Gruodis .......... .. ............................... .. $1.00
č'ln Kraštus Liūdnas ir Gaudžia Aukso tarpas. M. chorui. <1. Žilevičius $1.00
Dovanojo. Solo balsui M Petrauskas ............................................................... $1.00
Darbininko daina. Mišriam chorui. Stasys Šimkus .................................. $1.00
Kl, Jaunieji. Mišriam chorui. J. Gruodis ................................................. 75c.
Eisiu | Girelę ir I i. I i, Dieve. Mišriam chorui. J. Taliai-Kelpša .. $1.00
E.glė. Žalčio Ir Gulbės Dievaičio duetas. M. Petrauskas  ............. $2.00
Gerk, Girtudklėll. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............................. $1.00
Gėriau Dieni}, Gčriąu Naktį. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............ $1.00
Impromptu. Piano solo. J Tallat-Kelpša ........................................ v.......... $1.00
Jura ir Mergos. Solo tenorui. J. Gruodis ............................... ...................... $1.00
Keturi sukilnini. Piano solo. J Tallat-Kelpša. . . ..................................... $1.00
Kareivių daina. Vyrų chorui. Stasys Šimkus ............................................ $1.00
Kaip Kalba Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus...................... .. .. $1.00
Kur Bakūžė Samanuota, Plaukia Sau Laivelis, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus ........................... $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Aš išėjau į Girelę. Chorui. A. Vanagaitis .... 50c.
Kur sapnų Grožybė. Chorui. A. Vanagaitis. ............................................. 50c.
Leiskit į Tėvynę. Chorui ir solo balsui V. Paulauskas ......................... $1.00
įleiskit į Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis ...................................................... 75c.
Lietuvaitė (Mazurka). Solo pianui. S. Navickas ....................................... 75c.
Lakštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačanauskus ............................................ 75e.
3 Liaudies Dainos: Solo pianui. J. Tallat-Kelpša .................................. 75c.
3 Liaudies Dainos: Mušė Mane Vyras, Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Mano. Mišriam chorui. Ivun, T. Brazys .............................. 75c.
Lietuvių Himnas. Chorui. A. Kačanauskas ................................................. $1.00
Lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam chorui. St. šimikus ..................... $1.00
Nuliūdimo Valanda. Solo sopranui. J. Žilevičius .................................. 75c.
Nuplasnok. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................................. 75c.
No Margi Sakalėliai. Solo tenorui. 4. Tallat-Kelpša ...-....................... 75c.
t)p, Op. Mišram chorui. .T. Gruodis ................................................................ $1.00
O, Kaip Miela Išgirst. Solo tenorui. A. Kačanauskas .............................. $1.00
Oi, Kas? Solo žemam balsui. Stasys Šimkus ................................................. 75c.
OI, Greičiau. Solo sopranui. Stasys Šimkus .................................................... 75c.
Pirmyn į Kovą. Chorui. A. Alcksls ............................. ....................................... 75c.
Putinėli, Raudonasis. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys ......................... 75c.
Putino Daina. Mišriam chorui. J. Naujells...................................................... 75c.
Pasaka, Piano solo. J. Tallat-Kelpša ...................... ...................... ................ $1.00
Pasaka. Augštam balsui. M. Petrauskas . . . ............... ............................... 75c.
Pirko Senis. Chorui. J. Gruodis ............ ............................................................ 75c.
Rūta. Žemam balsui solo. J. Gruodis ...................... ......................................... 75c.
Rūpinosi Motinėlė. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................ $1.00
Saulelė Raudona. Solo augštam balsui. J. Tallat-Kelpša................$1.00
Sudiev, Lietuva. Mišriam chorui. A. Kačanauskas .................................. 75c.
Septynios Lietuviškos Giesmes. Chorui. St. Šimkus ..............................$$2.00
Tėvužėli, Sengalvėli, Sakė Mano šiokia

Augštam balsui solo. J. Tallat-Kelpša ................................................. $1.00
l'ž Klystančius Žmones. Arioso tenorui. A. Kačanauskas ..................... 75c.
Vasaros Naktys. Mišram chorui. J. Naujalis .......... .................................... $1.00
Vasaros naktys. Mišriam chorui. A. Vanagaitis .................•...................... 75c.
Vėjavaikis. Zeniam ir augštam balsui solo. J. Gruodis ......................... $1.00
Vakaras. Solo sopranui. E. Stanek-Laumengkienė .................................. 75c.
Vanagienė Polka, Pianui. A. Vanagaitis ...................................................... 50c.
Vyčių Himnas. Mišriam chorui. A. Aleksandravičius .............................. 75c.
Viso Pasaulio Žalčių Karalius, žemam balsui solo. A. Kačanauskas. $1.00 
Vai Gudri, Gudri, Daina Apie Veliuoną, Pavasarėlio trumpa

Naktužė. Chorui. Stasys Šimkus ................................................................ $1.00
Vytauto Garbei. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ........................................ $1.00
Žalioj Girelėj, Koks Ten Lengvas Poilsėlls. Solo sopr. J. Tullat-Kelpša $1.00 
Rinkinys Lietuviškų Liaudies Dainų ir šokių pianui (15 kūrinėlių). $1.00

šias lietuviškas gaidas skelbiame paškutiąį kartą. Siunčiame ir paštu. 
Kas prisius $4.00, tas gaus gaidų už $10.00 vertės. Perkant už mažiau— 
kaina, kaip nurodyta Gaidų katalogų neturime ir nesiunčiame. Užsaky
dami gaidas, siųskite kartu ir money orderį. COD gaidų nesiunčiame. 
prlsiimtimo lėšas mes apmokame.

JOS. F. IilDHIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois 

~ ■ =

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS

PAJ1EŠKO.RMAS
ŠĖLOM ĖJ A STRIMSITYTft.

SK1MBKALSKIENĖ prašoma at
siliepti šiuo adresu: Juzė Sam- 
sevičienė, M. Melnluliaitės gatvė 
Nr. 12, Kud. Naumiestis, Lithua- 
nia.

cnu-
f <31 'J /N

Safety

*•* M
ui ’

Pedestrians have an importunt 
role iu keeping ilown the highway 
accident rate. Jusi as a motorist 
mušt fcecd the rules of the road, 
so muši the pedeslriau.

Petieslrians mušt obey all traffic 
signals. Pedeslriuns Crossing a 
slreet or highvvay in , compllance 
with the law at a crosswalk at an 
lntersecilon—uhelbev markei! or 
unmarked— have Ihe right-of-way 
over ali vehicles. IIowever, they 
yield their right-of-way to all mov- 
ing vehicles lf they cros's the Street 
betvveen intersections, or in the 
middle of the block.

Pedestrians shall not cross the 
Street in the direction of a pedes- 
trian “wait” signal. There are 
those who believe they can safely 
cross the Street if the light has just 
changed frorn “walk” to “wait.” 
Apparently they will not concede 
that these devices are timed by ex- 
perts on the subject.

And motorists should always re- 
member one thing. The moment 
they step out of an automobile they 
are pedestrians. They should not 
enter or alight from an auto on the 
Street aide.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road" booklet will 
be sent to you free upon reąuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring-

BUILDING & REMODEL1NG

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BU1L0KRS, INO. 
2523 U. 69 st. Chicago 211, 111.,

PRospeckt 8-3792 
A. G1NTNEK1S — pirmininkas

. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alurnlnljaus langus Ir 

duris.

V. S I M K U 8

(vairūs pataisymai ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti .šaukite REliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BVILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja Benus. Kreipkitės:

Tel. — HRmlock 4-5881

’JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK 
S LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE

M Ū RA S i
= BCILDEKS, INO. |

Stato gyvenamuosius na- =

Pirmadienis, bal. 16 d., 1956

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REALESTATE HELP WANTED — VYRAI

«” 'įSA «me
in my rooinĮ

BŪT VVITHOUT COSTLY DIRT 
COLLECTING PIPES AND REGISTERS

, Sioglor b not a špate hootor that woit« heat op the chlmniy 
«nd on tha toiling forcing you to livo In one or two roomi. 
Sioglor b not o centrai heating plant wlth oxpanslva installationsl

Sieglor is a revolutionary method of 
ĮVARAI FLOOR HEATING FUTS HEAT M IVBtY I00M
•UT WITHOUT COrrtY DIRT COUECYtNO NEIS AND REOKTIRI

AND LOOK-don’t bt (onfused by BTU Ratingsl
TDn b BTU INPUT ... there b BTU OUTPUT, Ut *h.t heep* you 
(uaily vrarm b BTU USEPUT ... tha vrorkiag BTU'a that heat your 
komei Is BTU USEPUT, Siefler OUTHEATS TM ALLt A 50,000 
BTU Siegler fivea mort USABLE HEAT thaa much hifher rateli ordk 
taary hcatrra. Any Siegler Heater yoo bu y *ill giv» you muh moa 
USABLE HEAT Ihaa aay other heater of comparahla ain.

"U II

Sloglar coitt you oo llttlo to 
own and oparate...ft paytfor IK 

;Mlfagainandogain aaved

PAtENTED< AUTOMATIC

'i

GAS HOME HEATER
IMF MEATEE WZTH THE PATENTB 

INNM HEAY TUOIS

7

• FURNITUR.e«CARPETING*APPUAHCES*TELEVlSlOM 
1800-02 W # f&va«z4 otfUUmOtfiUsaA 3 7771,2.3.4

HELP WANTED — VYRAI

Vyra i
iki 40 m. amžiaus.

MACHINISTS
Radial Drill 

Engine Lathe
Horizontai Boaring Bar 
Vertinai Boaring Mill

New higher rates. Overtime. 
Profit sharing, — All other 

benefits
Our Supervisers speak 

German

CLEARING MACHINE
CORPORATION

Hrs.: 8:30 a. m.—5 p. m. daily 
Saturday 8:30 a. m.—12 noon

6499 W. 65th STREET 

POrtsmouth 7-8700

BRIOHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

GAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. fiil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh- 
ton Parke. $200 pajamų j mėnesį

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2731 W. 43 St.. CL. 4-2390

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik $15,000 įmokėjus.

Labai geras mūrinis arti liet. 
mokyklos. 2 butai po 5. Pastogė, 

au
tom. garažas. Dideli ir šviesūs 
kambariai.

Ant Archer’io mūrinis namas su 
patalpa krautuvei ir dviem butais. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas.

Biznio gatvėj didelė taverna su 
užkandžiais ir likerių krautuve. 
Galima pirkti su namu arba be 
namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jau
kūs butai, tile vonios ir virtuvės.

Mūrinis su rūsiu ir centraliniu 
šildymu. 4 butai po 6. Visi butai 
dideli ir šviesūs. Kaina $26,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881

POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY WORK 

Apply
2700 W. Van Buren

SILVER SOLDERERS

Job shop expenęnce 
LIGHT STEADY WORK 

Apply
2700 W. Van Buren

Reikalinga šiek 
“linmi tools” -

tiek patyrimo su 
jrnnkiais. išmok

site šiuos amatus

PLASTIC MODEL MAKING
(Plastikinių modelių gaminimą)

PLASTIC AND PLASTER 
MODEL MAKING

(Plastikinių ir gyjisinių modelių 
gaminimų

• 2-ra pamaina
• Antvnland/.iai
• Nepaprastai gera ateitis.

Devyniasdešimtu penki iki šimto do
lerių į savaitę pradžiai.

Reikia nors kiek suprasti angliškai.
Rmployment Ofisas atdaras kasdien, 
ir šeštadieniais iki 1 vai. po pietų.

NATIONAL LEAD 
COMPANY

1710 S. Peoria CAnal 6-3710 

MR. YVALTERS

= i relkal^edJia^uo JdrSS- rūsys’ centralinis Sūdymas. 2 au 
_ ( reiKaių veaeja. šiuo adresu. — trkm nmmiaa Dideli ir šviesu

i I0NAS STANKUS |
= kasdien nuo 4 vai. popiet. =
= TeL PKospect 8-2018 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., =
= Chicago 29, Illinois 
niiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiir

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. No taria tas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AG ENGS 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36. III

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas ir A. Lapkui

mstoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaoes), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl 
2-6752 ir OLympic 2-8492

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBBD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbs 6-8798 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkc 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

CICERO. MCRINIS. 3-jų butų na
mas. Arti 50th ir 22nd St. 5, 4 ir 2 
kamb. Karštu vand., alyva apšild. 
Pajamų $146 į mėn. plius butas. Ga
ražas. $20,500; įmokėti $5,000. 
OLympic 2-6710.

$3,000 ĮMOKĖDAMI pirkaite gra
žų 3-jų butų mūrinį namą. 3 butai 
po 4 kamb. Arti 26th ir Millard. Sko
la' lengvom išaimokėjimo sąlygom.
lAwn<ialn 1-7038.

BFJRAVYN. 2-jų butų — 5 ir 5 
kam. Arti 35th ir Oak Park. Autom, 
alyva apšild. Garažas Pajamų $7 5 į 
mėn., plius butas. $19,700. Blsliop 
2-2162.

8TICKNF.Y SFECIAL. 4 kamb. 
namas. Karštu vanden. apšild. 2 au
tom. garažas. Sklypas 40x138 pėdų. 
Mokesčiai tiktai $40.00. $13,500.
OLympic 2-6710.

CICERO. Pajamų bungalovv. Bar- 
genas. 4, 5 ir 6 kamb. Karštu van
denie. alyva apšild. 2 autom, garažas. 
60 pėdų sklypas $20,900; įmokėti 
$5,000. OLympic 2-6710.

REAL ESTATE

RIVERSIDE — NORTH. 5 kamb 
bungalow. “Master” mieg. kamb 
2 autom, garažas. Tik 4 metų se
numo. Gazu apšild. $21,900. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd., telef. 
BIshop 2-2162.

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biurais, sklypus ar ūkitv 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

8405 West 51 St. 
WAlbT00k 5-50S0

PRcepeet 8-3579 (vak. ir

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAtM^r NUOSAVYBE

Apylinkėje 16th ir Union Avė. 2-jų 
augštų mūrinis po 4 kamb., plius 2 
butai po 2 kamb. rūsy. Tuojau gali
ma užimti l-mą augštą. Taip pat 4 
kamb. medinis užpakaly. Nuominin- 1 
kai patys apsišildo. Arti lietuviškos i 
bažnyčios. įkainuota skubiam parda- 1 
vimui. šaukite Mr. Kolar — STatc 
2-6303 iki 5 v. v. šiokiadieniais arba 
NEvada 2-5956 po 6 v. v. ir šešlad. 
bei sekmad.

GELEŽIES DIRBTUVĖJE 

(FORGE SHOP)

Reikalingi
KAITINTOJAI 

PADĖJĖJAI 

HAMMERDRIVERS 

HAMMERSMITHS 

SAW MEN

Augščiausias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 S. Central Avė.

(Užpakaly 832 S. Central Avė.)
BAKER

Mušt be experienced on Coffee- 
cakes and strurels.

MACK'S BAKERY 
35 E. Oak St., WH 4-9021

HEI.P WANTED^MtOTERYS~

AUTOMOBILES — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
štllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 8. WESTF.RN AVĖ.. PR 8-9533

PROGOS — OPPOBTUNITIES

PRIVATUS SAVININKAS PAR
DUODA LIQUOR KRAUTirVE Ilt 
TAVERNA- Seniai įsteigtas biznis. 
Pilnai įrengtas, kartu ir 4 alaus 
“cooler", 2 kasos register’ial, flkėe- 
riai, televizijos aparatas, radijo ir 
vėsintuvas. Tiktai $3,000, “complete”.

550 W. 6»rd St.
Skambinti ENglcw*>nd 4-9342.

CICERO. 3-jų butų. Arti 31st ir 
52nd Avė. 2 butai po 4 kamb. ir 3 
kamb. pastogėje. Pajamų $229 į mėn. 
$16,900, BIshop 2-2162.

BFJtWYN. 4 kamb. mūrinis na
mas. Alyva apšild. 1 autom, garažas. 

$15,500. nishop 2-2162.

RERtVYN. 6 kamb. mūrinis bun- 
galow. Arti 22nd ir Ridgeland Avė. 
Karštu vandeniu — alyva apšild. 
Side drive. Tile vonia. $20,900.
OLympic 2-6710.

CICERO. Mūrinis pajamų namas. 5 tį 
kamb. ir 5 kamb. naujai įrengti rū
syje. Arti 56th ir 22nd St. 2 autom, 
mūr. garažas. Tile vonios. Pajamų 
$100, plius butaH. $22,900; įmokėti 
$6,000. SVOBODA, 6013 Cermak IKI., 
tel. BIshop 2-2162.

MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ. Apylin
kėje 22nd ir Keeler. 5 ir 6 kam. 
Karštu vandeniu, alyva apšild. 2 
autom, garažas. Platus sklypas. 
$19,500; įmokėti $5,000. SVOBO
DA, 8739 W. 26th St. LAvmdale 
1-7038.

SHEBA URANIUM MIN. & EXPL., INC.,
5,250,000 SHARES OF COMMON STOCK AT l'Ae O

Own 31 elatms In Hart« Draw in Indian Creek area 
in Sam Juan Coumty, Utah. _____

Exploratory work now being done on our own property 
and will do šame on other mineralized claims that can be 
leased. Offering circular obtainable from us.

Sheba Uranium Min. & Expl., Ine.
513 Riešei Building, Ogden, Utah

Please send me the offering circular on "Sheba”, Ine.
NAME ........................................................................ (Please Print)

ADDRESS

Marųuette Parke našlė turi par
duoti mūr. 2J6 buto namą, 2-jų 
mt. senumo. 2 būt. po 4Vi kamb. 
ir 3 kamb. bt.

2615 W. 69 St.

$10,300 PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis namas apylinkėje 28th ir 
8awyer Avė. 5 ir 4 kamb. Garažas, 
įmokėti $2,500. IiAwndale 1-7038.

3-JŲ BI TU namas—6 Ir 6 ir 2% 
kamb. Karštu vand. apšildymas. 
Apylinkėje 22nd ir Keeler. Atremon
tuotas. $23,000, arba mainysime į 
ūkį. IiAwn<lale 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butu namas 
4 ir 4 kamb. 4 autom, garažas. 50 
pėdų sklypas. Apylinkėje 24th ir 
Hamlin Avė. LAvvndale 1-7038.

SUMODERNITAS 2-ju butų — 4 
ir 4 kamb. Apylinkėje 26th. ir Avers 
Avė. Tuoųau galima užimti. $13,900; 
įmokėti $4,000. LAw<lnle 1-7038.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

$10,000 GRYNO PELNO ME
TAMS. Delikatesų krautuvė — 
Vaisių ir laikraščių pardavinėji
mas. Mūrinis 2-jų būtų Cicero 5 ir 
4 kamb. $75 pajamų. Moderniški 
apšildomi butai. 2 autom, garažas. 
$50,000 “gross” įplaukų. Įmokėti 
$10,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

r^=

Clerk for soda fountain and 
retail store. Will train alert 
giri for pleasant work in pleas- 
anį surroundings. Starting sala- 
ry $1.10 per hour. Will be in- 
creased promptly if work is 
satisfactory. Full or part time.

HOTEL NORRLAND

8 W. Burlington, La Grange

M E RGIN Ų 
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

- Ir kitose artimose vldurmiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINĖS

VIRALINĖS
PANTRY) TVARKYTOJOS

1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti ,
3. Valgis Ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizaeija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS 
R ĖST A U R A N T
PRUDENTIAL BUILDING

(Randolph prie Mlchlgan Avė.) 
arba 26 W. Madison

Rcmkitc dien. Drauge
HELP WANTED — MALĖ

ELECTRICAL ENGINEERS
A-N-D

DRAFTSMEN
We have positions open for men of 2 or more years experience 
in CONTROL, CONSTRUCTION LAYOUTS, POWER W0RK, 
LIGHTING and other phases of ELECTRICAL ENGINEERING 
for Industry.
If you are looking for an opportunity to advance and to develope 
all of your ąualifications aa an Electrical Engineer.
Steady work, good pay. (We do all types of electrical engineer- 
ing work.) ,

APPLY IN PERSON, OR IVRITE TO
BOWSHOT, COOPER & O’DONNELL

6408 EUCLID AVĖ. CLEVELAND, OHIO
“Clcveland's Largent Completely Electrical 

Engineerlng Flrm”
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Padekim talentingam
dainininkui

Š. m. balandžio 5 d. švf Jono 
Kr. parapijos patalpose Toron
te susirinko iniciatorių grupė ir 
sudarė komitetą, kurio tikslas 
— parūpinti bent vien'ems me
tams lėšų talentingam daininin
kui Stasiui Baranauskui pasito
bulinti dainavimo mene Italijoje. 
Komiteto garbės pirm. VLIKO 
piim. J. Matulionis. Komiteto 
valdyba: pirm. kun. P. Ažubalis, 
seki’. J. R. Simanavičius, iždo 
globėjai: inž. J. Sližys ir dr. A. 
Pacevičius; nariai: J. Strazdas, 
Tėv. Bernardinas Grauslys, 
OFM, muz. St. Gailevičius, VI. 
Germanavičius, kun. dr. J. Ta- 
darauskas, J. Kšivickas, K. Ba
ronas.

Jau pirmame posėdy suauko
ta keliolika šimtų dolerių. Ko
mitetas mano sukelti bent 
$3,000, kad dainininkas galėtų 
lavintis pas gerus specialistus 
be rūpesčių dėl kasdieninės duo
nos. Jis savo šeimą palieka JA

Majoras Riihard Daley gauna bileftus j automobilių lenktynes, 
kurios įvyks birželio 2 d. Soldier Field aikštėje. Biletus įteikia 
Sheila Conlon, kuri bus lenktynių karalienė. Šalia stovi sargybi
nis J. Kennealy

snį apie dabartinius įvykius 
Rusijoje.

Jo nuomone — netenka lau-

1 kia jieškoti, savų gi nematome.
! Kartais sakome, kad darbas mums 
į yra perdaug kietas kad mums 
perdaug sunku sustiprinti silpnuo- j 
sius punktus. Nes daug lengviau kti didelių paaikeitimų. Prieš 
ir daug smagiau yra visais stip-
riausiais savo polinkiais tenkinti reugŲą kova bus varoma ir to- 
savo tuštybes, o kitiems versti liau; reikia tikėtis, kad vėl iš- 
kaltybes. Tačiau taip neturėtų bū-
ti. Pirmiau visapusiškai pažinki
me save, po to tik galim mokyti 
ir kaltinti kitus.

V-se. Studijuoti išvyksta dari jog tūkstančiai žmonių pasiekia

VALINGUMAS - SIEKIAMO TIKSLO 

PAGRINDAS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N.Y.

Daugelis psichologų tvirtina, i apdovanotas, bet jei žmogus turi

CHICAGOJE
Balius jaunimui

Kolumbo Vyčiai ir katalikų 
jaunimo organizacija CYO bir
želio 13 dieną Chicago Stadium 

i patalpose ruošia balių, kurio 
’ pelnas bus skirtas jaunimo glo

bos reikalams.

Ko galima lauk ii Rusijoje
Kun. Georgės Bissonnette, 

kurs dvejus metus buvo kape
lionu Maskvoje, parašė “The 
Ncw World” laikraštyje straip

šiais metais, prieš prasidedant 
mokslo metams. Jo balsas ir 
daina žavi tūkstančius dainos

savo siekiamus tikslus panaudo
dami maždaug tik ketvirtadalį sa
vo gabumų ir savo dvasios jėgų

silpną punktą savo smegenyse, bū
tent: drovumą, arba palinkimą 
save patį statyti šešėlyje, jeigu iš 
pilnos širdies nepasitiki savimi pa-

Kiek pasisekimo tokie žmonės dar, čiu, jei žmogui trūksta drąsos, jei 
meno mylėtojų. Po studijų jo galėtų turėti, jei būtų išugdyti ir jis yra perdaug atsargus, kad nie
nepaprastas balsas suskambės 
dar nuostabiau ir jo talentas 
pasireikš dar galingiau muzikos 
ir dainos pasaulyje. Tegu neša 
mūsų tautos šlovę jo galingas 
balsas po šalis plačiausias. Tau
ta, kuri kovoja ir kuria, ne
miršta.

Komitetas mano, kad kiek
vienoje lietuvių kolonijoje atsi
ras asmenų, kurie savo auko-

išauklėti, kad pilnai panaudotų kuomet nenori ką nors išdrįsti, ar-
likusius tris ketvirtadalius savo 
gabumų, arba tik tuos tris ket
virtadalius, jeigu jie būtų išplė
toję visas galimas savo smegenų 
jėgas.

Mokslininkai sako, kad žmogaus 
pajėgūs smegenys yra tokie, ku
riuose esti išugdytos visos tos pil
nos jų jėgos, ypatybės, kad jis pa 
tikimai dirbtų kaip gerai pasta
tyta mašina, kurioje nuolat dar
niai ir sutartinai veikia visos da
lelės bei ratukai. Kai kokio žmo-

ba nenori išdrįsti žengti nė vieno 
žingsnio pirmyn, kada jam nevisai 
užtikrintas pasisekimas, tada jis 
gyvenime niekuomet neiškovos žy
mesnio pasisekimo.

Kas nori turėti pasisekimą, tu- 
panagrinėjęs visą eilę savo teigia
mybių ir neigiamybių jis bus nu
stebintas tuo nenusimanymu, kurį 
tai suteiks jo asmenybei. O kas 
nustatys ko reikėtų jo smege
nims? Kai turės savo stipriųjų ir 
silpnųjų ypatybių sąrašą, tuomet

gaus dvasinė ypatybė nesutinka savo nuožiūra gali pagal reikalą
mis nrisidės nrie reikalingu nu- f-U ^itomis’ dv_asia. negali išplėto-1 vienus iš jų sulaikyti, o kitus paims prisidės prie reikalingų au ,tl visų savo Jegl} ir tuomet žm0. skatinti ir sustįprinti. 
kų sutelkimo. Bendromis jėgo- gus tampa tų ydingų ypatybių au-
mis tai nebus sunku padaryti, i ka- Vis viena- kad ir kažin kaiP „• 4.* x- ... ' ■ puikiai būtų išugdytos kitos jo y-Aukas siųsti tiesiai j specialią patybės, tačiau neišukdytosios ga- 
einamąją sąskaitą: “St. Bara-’.Ii jam sugadinti visą jo gyveni

mą.

Kiek radijo aparatų
Amerikiečiai turi apie 110 

milionų radijo aparatų, arba 
apie 47r/( to, ką turi visas pa
saulis. Tūkstančiai amerikie
čių tenka 701 aparatas, tūks- 

kils naujas vadas, kurs steng-, tančiui anglų 277. Televizijos 
sis sutelkti valdžią, kokią ture -, aparatų Amerikoje yra 32 mi- 
jo Stalinas. )

lijcnai; tūkstančiui gyventojų 
192 aparatai; Anglijoje tik 94. 
Tūkstančiai asmenų Amerikoje 
tenka 310 telefonų. Bet tele
fonu kalbama daugiausia Ka
nadoje, kur kiekvienam išeina 
per metus po 459 sykius, o 
Amerikoje 368, Anglijoje 67.

nauskas Fund”, current account 
No 565, Parama Credit Union,
235 Ossington Avė., Toronto,
Ont., Canada. Kam patogiau, ga spyras savo garsiame Hamlete pa 
Įima siųsti pirm. kun P. Ažu- I rodė žmogui tokį pavyzdį. Jaunas 
balio vardu šiuo adresu: M1! SS5SJ!!
Dundas St. W., Toronto, Ont.,
Canada. Visos aukos ir auko
tojai bus skelbiami spaudoje.

Neryžtumaa daro bejėgiu
Daugelis esame skaitę kai Šek-

Kumštinio varžybos
Šiemet gražiai išsiplėtė kata-, 

likių mergaičių tinklinio spor-j 
tas: Chicagos CYO mergaičių 
sekcija turi net 96 tinklinio 
komandas su 1152 sportininkė
mis, kurios dabar rungiasi dėl 
pirmų vietų sporte. Varžybų 
rezultatai bus paskelbti gegu
žės mėn. 5 d.

Varžybos taipgi pravedamos 
tarp 400 stalo teniso mėgėjų.

— Taikos metais kasmet 
Amerika turi apie 125,000 su 
pramuštais pakaušiais.

PADĖKA

t

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

John W. l’acliankis (l’atcb)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

Ceslo v as V itkauskas. 
West Suburban atstovas 

Tel. TOvvnhall 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
■Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIKINKITi; DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

Sol. St. Baranauskui 
Remti Komitetas

A. L. Bendruomenės 
suvažiavimas

JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdybos įgaliota Hartfordo 
apygardos valdyba organizuoja 
rytinių JAV-bių Lietuvių Ben
druomenės apygardų ir apylin
kių vadovybių narių bei bend
ruomene besirūpinančių lietuvių 
suvažiavimą š. m. gegu
žės mėn. 5 ir 6 d d. Hartforde, 
Conn.

Suvažiavime bus aptarti įvai
rūs Lietuvių B '.druomenės rei
kalai; bus skaitytos kelios pas
kaitos bei padaryti praneš'mai 
aktualiais klausimais; bus pa
sitarta, pasidalinta nuomonė-

Nebūkim minkšti
Daugumas darome klaidas, kad 

.sau esame perdaug minkšti. Užuot 
įtempę visas jėgas, kad geriau sa 
vodarbą atliktume, peikiame, kri
tikuojame kitus, gailimės savęs, 
ri vieną kartą padaryti visų dva
sinių savo turtų apyskaitą, išsi
aiškinti savo silpnybes, apgalvoti, 
kur jam reikia pasižaboti ir kur 
jam save paraginti. Psichologai 
pataria sudaryti visų savo dvasi
nių ypatybių sąrašą: uolumo, tau
tiškumo, vilties, tėvynės meilės, 
smagumo, humaniškumo, toleran
cijos, savigarbos ir t.t., o po to 
rūpestingai ištirti, kaip visa tai

vo didelių gabumų ir rūpestingiau
siai išauklėtas, vieno didelio uni
versiteto mokinys; jis išlavintas 
visuose. menuose ir moksluose, 
kuriuos globoti jam buvo paves
ta, kaip sosto įpėdiniui. Taigi jau- __ ___ o__ ......... .....r ___
nasis princas žadėjo pasidaryti ne’ bendrai velka dvasinį jo vežimą:
tik garbingu karalium, bet ir žy
niu žmogumi, tačiau vienui viena 
silpnybė sugriovė visą jo daug 
žadantį gyvenimą.

Jo laiko papročiai buvo uždėję 
jam, kaip sūnui, pareigą atker
šyti dėdei už tėvo nužudymą. Bet 
užuot atlikęs savo pareigą, jis lū
kuriavo, svyravo, krypo čia vie
non, čia kiton pusėn jr, pagaliau, 
pragaištingu savo neryžtingumu 
tapo ne tik savo dėdės, bet taip 
pat savo paties ir keturių kitų 
žmonių mirties priežastimi. Vadi
nasi, jo nesugebėjimas greit pa
siryžti ir jo neturėjimas pasitikė
jimo savimi sunaikino jo gyvybę.

Tūkstančiai iš didžios pasiseki
mo neturinčių armijos būtų galė
ję įsigyti didelio pasisekimo gy
venime, jeigu jiems, kaip Hamle
tui, jų kelyj nebūtų buvę kokios 
nors neišplėtotos jų smegenų da
lies arba kokio nors ydingo gabu
mo. Jeigu jų tėvai arba mokyto
jai jiems būtų padėję pataisyti tą 
klaidą, arba jeigu ir vėlesniais me

ta pačia kryptimi ar įvairiomis 
kryptimis.

žmogus gali būti darbštus, iš
tvermingas, energingas, veiklus ir 
gali susitelkti, bet kartais dėl per
daug drovumo visdelto negali pa
siekti to tikslo, kurio jis nori. Daž 
nai drovumas žmogų tvirtai su
laiko fone, tuo tarpu kai jis turė
tų atsistoti pirmoj eilėj. Todėl 
laikome save nekaltais, kad mums 
nesiseka. Visur kitur jieškome 
klaidų, tik dažnai ne ten, kur rei-

mis, pasikeista patyrimais ir už-i ?lis būtų supratę pašalinti trū-. . ... . , , ! kūmą — išplėsti neišpletotąsias
simota tolimesniems darbams smegenų dalis kitaip, tada būtų 
kaip visoje Bendruomenėje, taip galėję susiformuoti jų kitokis gy- 
ir apygardose bei apylinkėse. Įvenimas-

Hartfordo Apygarda jaučia- Nepasitikėjimas savimi veda prie 
si atliekanti tik techniškąjį dar-I nepasisekimo
bą, todėl nori, kad šiame suva- 
ž avime visos apygardos daly
vautų lygiomis, visos khip šei
mininkės, tiek rinkdamos daly
vius, tiek kviesdamos svečius 
iš savo apygardų, tiek pasireikš 
uamos pačiuose suvažiavimo 
darbuose.

Norima, kad suvažiavimo pre
zidiumą sudarytų patys apygar 
dų valdybų pirmininkai; jei ku
ris pirmininkas atvykti pats ne
galėtų, jį pavaduoti turėtų vi-į 
cepirmininkas ar kitas įgalio
tas apygardos valdybos narys.

Suvažiavimo iškilminguoju po 
sėdžių, patalpomis kitiems po
sėdžiams, bendraisiais pietumis, 
dalyvių nakvynėmis ir p, rei
kalais rūpinasi Hartfordo Apy
linkės valdyba (pirm. dr. A. 
Šorkėnas, sekr. V. Nenortas).

Hartfordo apylinkės valdyba 
turėtų, kiek galima anksčiau, 
žinoti, kas ir iš kur suvažiavi
me dalyvaus. Todėl maloniai

Vis vien kaip gerai būtum iš
auklėtas, išmokintas ir gabumais

prašoma tai p. V. Nenorto ad
resu (29 Babock St., Hartford, 
Conn.) pranešti ligi š. m. balan- 
dž'o m. 25 d.; pranešant reikia 
pažymėti, ar nakvynės reikės. 
Nakvynės nemokamai bus pa
rūpintos Hartfordo lietuvių. Su
važiavime paskaitas skaitys Ai
to pirm. L. Šimutis ir Vliko 
pirm. J. Matulionis. Numato
mas vyrų choro koncertas.

A. A.
JONAS PUZAR

(Gyveno Grand Itapids, Mich.)
Mirė bal. 14 d., 1956 m., su

laukęs 66 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Mažeikių apskr., Akmenės pa
rapijos ir miesto.

Amerikoje išgyveno 4 7 m:
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Julia Zelis, žentas Krank, 
du anūkai, brolis Vincentas, 
brolienė Marijona (Grand Ra- 
pids. Mieli.), sesuo Anastazija 
Savickas (Great Neck, N.Y.) 
ir kiti giminės Amerikoje. Lie
tuvoje liko sesuo Julia ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas Weislak 
koplyčioje, 3307 Lituanica Ave- 
nue. Laidotuves įvyko trečiad., 
bal. 18 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Da,p. švč. parap?' 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a.a. Jono Puzar gimi
nės draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį partarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę- lieka; duktė, žentas, 
anūkai, bridis, sesuo ir giminės.

Laid. direkt. A. M. Phillips, 
tel. YArds 7-3401.

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus-, 
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

A. A-
CATHERINE LAZDAUSKAS 

(RCTELIONYTfi)
Mūsų mylima motina mirė 

1956 m. kovo mėn. 25 d. ir 
palaidota kovo mėn. 28 d. šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į jos 
poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: prel. I. Alba- 
vičiui, kun. S. Gaučiui ir kun. 
V. Urbai, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jos sielų. 
Ypač dėkojame prel. I. Alba- 
vičiui, kuris pasakė pritaikin
tų pamokslų, ir kun. S. Petraus
kui, kuris palydėjo velionę į 
kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielų. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame Moterų Sąjungos 
2-ros kuopos narėms ir šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų Draugi
jos narėms už dalyvavimų lai- 
dotuvėse.

Dėkojame grabm-šianis ir vi
siems. kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojau
tų.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui A. Petkui, kuris malo
niu partarnavimų atėmė mums 
rūpesčius tose liūdesio ir skaus
mo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Nuliūdę lieka: dukterys, sū
nus, žentui, marti ir anūkai.

NUO UŽSJSENftJUSIŲ

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ,
negali rainiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes Jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą ; geįjpos stalą.“ 
aiežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite | Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 
LEGULO Ointment. Jos gydymo
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
aležėji-iių ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyfilmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
virtinių odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, Ir <3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Mlfaaukee, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.IrDetrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, UI.

Pranešama, kad balandžio mčn. 10 d. Baltimerčjc mirė
A. f A.

MARIJA KE2ENIENE,
sulaukusi 76 in. amžiaus. Amerikoje išgyveno 6 metus. 

Paliko — vyrą, 6 sūnus ir 6 marčias, 4 dukteris ir 4
žentus, 17 anūkų, anūkės vyrą ir 2 proanukus. Taip pat 
seserį ir sesers vaikus.

Praneša nuliūdę giminės.

“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
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GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GfiLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 MEST 63RD STREET 
Tel. FRutpcct 8-0833 ir I’R 8-0831 I] 

w w w w w w *4* w w w *4» ‘a**a* n *a* w W W *4

A. A. i
SOPIU E KLIMO VICH

(pagal tėvus Korsakaitė)
Gyv. 4644 K. Herntitagc Avė. 
Mirė bal. (Aprll) 14 <1., 1956 

m., 2:45 vai. popiet, sulaukusi
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 4b melų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris Alberta Dem- 
binski ir jos vyrius Tliaddeus. 
Kranccs Cross ir jos vyras 
Adolph; trys sūnūs - Adplph 
ir jo žmona Viktorija. Stanley 
ir jo žmona Krances, Kaipti ir 
jo žmona Iria; du broliai —. 
Anthony Korsak ir jo žmona 
Genevieve, Adolph Korsak ir 
daug kitų giminių, (Įrangų. bei 
pažįstam ų.

Kūnas pašarvotas John E. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., bal. (Aprll) 18 
d. Iš koplyčios 8:30 vul. ryto 
ims atlydėta į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, l’o pamaldų Ims nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pužįslumus 
dulvvimti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę*: dukterys, sūnūs, 
broliai, anūkai ir visi kiti gi
minės.

laki. direkt. John i1'. Kudcl- 
kis, tel. YArds 7-0741.

MR. NELSON
- SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

9014 West 11 Ith StrMt
▼lamu hlokaa ano kapiniu.

BldilaulM pamlnkiama plaaą 
paabioklauto adaato.

Tulei. CEdarcnst 3-6335

Perskaitę dienr. "Draufo", duokite jį kitiems.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, H.L. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6*2345 arba

T0wnhall 3-2109

UODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ MBBKTOB1A1 -

6845 S..Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
MIM <— AatoombOlaina vtote
barto gyvan* kltoM mlMto dalymi gautoaM

koplyčią arčiau jūsų namų.
■■

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 67 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAŲOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambuianaų patam*- g* turime koplyčiai
4mas dieną ir nak- vį^o^ Chicagoa b

4. Reikale šaukite Roselando dalyse b
aua- 'uojau patamaujam*

PETRAS BIELIONAŠ-
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

7 ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340)

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET . Tesi. SEeley 3-571)

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riverside, Ui. Tel. OLympic 2-524Č

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTOD STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACXAWICZ
2424 W. 69th STREET RKpohUe 7-1213 I

2314 W. ZSrd PLACE Vlrgfcila 7-6672



i mus.
X Town of Lake apylinkės 

lietuviai anksčiau jau yra pa
rodę didelį pritarimą Balfo šal
pos darbui, jį gausiai paremda
mi savo aukomis. Balfo sky
riaus įsteigimui rastas gyvas 
pritarimas ir daugelis jau da
bar yra įstojęs į Balfo skyriaus 
eiles. Tautiečių gausiu prita
rimu balandžio 15 d. 6 vai. va
kare, A. Ramonio salėje, 1820 
W. 46th Street, įvyksta oficia
lios Town of Lake Balfo sky
riaus įkurtuvės. Svarbius pra
nešimus padarys Chicagos Bal
fo apskrities valdybos pirmi
ninkas kun. Stasys šantaras, 
reikalų vedėjas Albinas Dzirvo- 
nas ir V. Narbutas nušvies pa
dėtį apie likusių mūsų tautie
čių Europoje. Po šių pranešimų 
bus išrinkta skyriaus valdyba. 
Meninė programa bus ypatingai 
gyva ir linksma. Nauju humo
ristiniu stiliumi bus perbėgta 
Chicagą, paliečiant politiką, 
meilę, verslus, gęstančias gar
senybes ir kitokias įvairenybes. 
Tą dieną visi Town of Lake ir 
plačios apylinkės lietuviai lau
kiami atsilankant nuotaikinga
me Balfo skyriaus įkurtuvių 
vakare.

X Alvydas Vasaitis, 11 m., 
jaunas pianistas, Chicagos sim
foninio orkestro yra iškviestas 
muzikiniams sugebėjimams pa
tikrinti. Orkestras numato atei
nantį sezoną organizuoti jaunų
jų muzikų koncertą. Reikalau
jama sugebėti atlikti standarti
nių koncertų repertuaro kūri
nius tiek technikos, tiek formos 
atžvilgiu, orkestrui pritariant. 
Jaunasis Alvydas 3 metus mo
kėsi pas muz. Aleksandrą Ku- 
čiūną, o dabar studijas tęsia 
pas Vladą Jakubėną. Jis yra 
dipl. teisininko Jono Vasaičio 
sūnus.

X Chkagos apskrities Balfo
vadovybė pratęsė piniginį vajų, 
kuris buvo paskelbtas Velykų 
švenčių metu, iki gegužės mėn. 
1 d., todėl prašoma atsakyti t 
gautus laiškus iki nurodyto 
termino. Jau atsiliepė keli šim
tai žmonių. Dalis yra tokių, ku
rie visai negavo Balfo laiškų ir 
patys prisiminė savo pareigą at
likti be jokio paraginimo ai 
prašymo. Siųskite po dolerį. 
Ign. Daukus, 3339 W. Ever- 
green Avė., Chicago 51, III.

X L. S. Ramovės skyrių ats
tovų suvažiavimas naujiems 
centro valdybos organams rink 
ti įvyks birželio 30 ir liepos 1 
d. d. Tomis pat dienomis bus 
paminėta 5 metų sąjungos su
kaktis. Ta proga bus suruošta 
akademija ir pobūvis.

X Uršulė Zaleckienė - Zeller

iš E. Chicago lietuvių salezie
čių statomai Šiluvos koplyčiai 
prie Cedar Lake, Indiana, sa
vo ir savo sūnaus ZENONO 
vardu paaukojo $200.

X Chicagos lietuviai gauna 
daug laiškų iš Lietuvos ir Sibi
ro. Patirta, jog Sibire ištremtų 
lietuvių laiškai yra atviresni. 
Laiškuose iš Lietuvos tė.epra- 
šoma drabužių ir vaistų.

X Danutės Jonikaitės ir Hen
riko Vamecko (abu dainavie- 
čiai) sužadėtuvės įvyko Velykų 
sekmadienį Jonikų namuse, da
lyvaujant sužadėtinių tėvams, 
seserims ir broliams.

X LEONARDAS JANKAU
SKAS išskrido vienai savaitei 
atostogų į Las Vegas, Nevada. 
Visi klientai draudimo reikalais 
prašomi skambinti neanks- 
čiau kaip tai. 24 d. (LUdlow 
5-2094).

Domicėlei Petrutis, 1609 No. 
Albany Avė., už 14 dienų sugai
štų ligoje Leonardas Jankaus
kas įteikė $213.33 čekį.

X Inž. V. F. Petrauskas, 2523 
W. 69 St., pasistatė naujus mo
derniškus namus, kūnų balan
džio mėn. 7 d. įvyko iškilmingas 
pašventinimas. Šventėje daly
vavo apie 50 svečių. Gėlės ir 
spalvota filmą padidino nuotai
kas. šventinimo apeigas atliko 
kan. .1. Paškauskas. Vaišių me
tu kalbėjo: J. Janušauskas — 
Midvvest maisto krautuvės sa
vininkas ir programos vedėjas, 
J. Kazanauskas — Mutual Fe- 
deral and Loan Assoc. prezi
dentas, A. Gintneris - Staty
bos bendrovės—Standard Buil- 
ders, Ine. pirmininkas, Cicero 
vargon. A. Mondeika, real es- 
tate brokeris P. Leonas, dail. J. 
Pautienius, inž. P. Jurkūnas ir 
pats savininkas V. F. Petraus
kas. Visi pasidžiaugė, kad lie
tuviai savo darbštumu ir tvar
kingumu įsigija nuosavybes ir 
sėkmingai verčiasi JAV.

X Chicagos frontininkai pa
skutiniame savo susirinkime 
lietuvių vaikų laikraštėliui “Eg
lutei” remti suaukojo 46 dole
rius. Kun. V. Paulauskas iš 
Thompson, Conn., dėkodamas 
rašo. “Jūsų prisiųstoji auka 
“Eglutei” remti tikrai buvo 
pats didžiausias ir gražiausias 
Velykų margutis mano maža
jam ligoniukui. Man yra džiu
gu, kad Lietuvių Fronto Chica
gos apygardos valdyba yra pats 
pirmasis organizacijos atsiliepi
mas į mano beldimą”. Padėkos 
pabaigoje kun. V. Paulauskas 
rašo, kad tik organizacijose bet 
kokie reikalai greičiau pajudi
nami, ir už tai reiškia padėka 
Chicagos frontininkams.

X Da'nų šventė įvykstanti 
Chicagoje liepos 1 d. atrodo 
tikrai bus didelė ir įspūdinga, 

nes jau dabar giminės, arti
mieji ir bičiuliai iš Kanados ar 
JAV gyvenančių kituose mies
tuose, tautięč ai Chicagoje gau
na laiškus apie jų atvykimą ir 
atsiklausimą apie nakvynės 
reikalus. Į šią didingą JAV ir 
Kanados lietuvių bendrąją Dai
nų šventę turėtų vykti visi tau
tiečiai, kurie tik išgali ir jiems 
aplinkybės leidžia. Chicagos lie
tuviai visus sugebės tinkamai 
priimti ir nakvynėmis aprū
pinti.

I

X Lietuvių Jaunimo Petici
ją gali pasirašyti visi. Nėra nu
statyta nei amžiaus, nei tauty
bės, nei pilietybės reikalavimų. 
Pačioje peticijoje rašoma, jog 
ją įteikia lietuvių jaunimo or
ganizacijų nariai ir rėmėjai. 
Lietuvių jaunimo organizacijų 
rėmėjais gali būti ir jaunas ir 
senas, ir lietuvis ir amerikietis 
ar kitos tautybės žmogus, jei 
jis pritaria šiai lietuvių jauni
mo akcijai. Kviečiame tad peti
cijai parašus rinkti ne tik iš vi
sų lietuvių, bet ir iš lietuviams 
palankių svetimtaučių

X ALT ir Lietuvių Bendruo
menės valdyba pasikeitė laiš
kais, kuriais užtikrintas darnus 
ir nuoširdus bendradarbiavimas 
tarp Amerikos Lietuvių Tary
bos ir Amerikos Lietuvių Ben
druomenės. ALT atsisakė 40c/c 
LB nario mokesčių įplaukų, 
kaip buvo susitaręs su Loku. 
Lietuvių Bendruomenė rems 
ALT Tautos Fondo vajų kiek
vienais metais Vasario 16 d. 
proga.

X Kepėjo sūnus, 3-jų dalių 
vaidinimas, ši0 mėn. 28 d., Lie
tuvių auditorijos salėje, 3133 
So. Halsted St., Chicagoje, bus 
pakartotas paskutinį kartą, to
dėl visuomenė, besirūpinant; 
jaunuomenės auklėjimu, turėtų 
ateiti su savo vaikais ir jaunuo
liais į šį spektaklį. Po vaidini
mo šokiams gros Akelio orkes
tras.

*
X Marąuette universitetas, 

esantis Mihvaukee, Wisc., pa
kvietė kuo. dr. Juozą Prnnskį 
laikyti paskaitą apie Lietuvą. 
Paskaita įtraukiama į to uni
versiteto 75 metų sukaktuvinių 
iškilmių programą, bus laiko
ma anglų kalba, š. m. gegužės 
mėnesį.

X J. Žemaitaitis, 18-tos koloni
jos gyventojas yra susirgęs ko
jų nervų uždegimo liga ir jau 
visa žiema darbovietėje nebe
dirba. Dabar ima jaustis geriau, 
pamažu tvarko savo namą ir 
tikisi netrukus visiškai su- 
sveikti

X Uršulė Kačinskienė sun
kiai susirgo ir guli dr. P. Kisie
liaus pr iežiūroje Lorettos ligo
ninėje, 645 S. Central avė., 
kamb. 402. Lankymo valandos 
nuo 2—4 ir nuo 7—8. Giminės i 
ir pažįstami prašomi aplankyti.

DTENBA3TI9 DRAUGAS, CSICAGO, ILLINOIS

Lietuvos laukai, ramunėm ir berželiais Jūsų kloniai lygūs, jūsų pievos žalios,
Ir auksinių varpų biržėm papuošti. Šaltiniėliai jūsų skaidrūs ir šalti.

B. Brazdžionis

X Sofijos Barcienės (Sophie 
Barčus) radijo programoje kiek 
vieno pirmadienio vakare “Tė
viškės vaizdų” valandėlės metu 
skaitomi kelionės įspūdžiai j>o 
Lietuvos kraštą, kur pasakoja
ma apie mūsų tėviškės salie3 
grožį, paliečiama vietovių isto
rija, aprašomi miestai, mieste
liai, bažnytkaimiai, prisimena
ma tautosaka, įvairūs padavi
mai, pasakojimai, legendos, ir, 
rodos, tos trumpos valandėlės 
metu esame savoje šalyje.

X P. ir J. JOKUBKA, persi
kėlė į kitą pusę, 4077 Archer 
Avė. Naujose patalpose yra da
romas generalinis pertvarky
mas, kad galėtų geriau aptar
nauti savo klientus. Greitu lai
ku krautuvė bus atidaryta ir 
pardavinės laikrodžius, brange
nybes, radijo ir televizijos apa
ratus, kaip, kad ir pirmiau bu
vusiose patalpose.

X JAV LB Cicagos apygar
dos valdyba kreipėsi į Liet. 
Studentų Sąjungos centro val
dybą kviesdama Kultūros kon
greso metu suorganizuoti Ame
rikos ir Kanados lietuvių aka
deminio jaunimo sekciją, kuri 
posėdžiautų Kultūros kongreso 
metu.

X Toronto Prisikėlimo para
pijos sporto klubas Aušra Vl-se 
Š. Amerikos liet. sporto žaidy
nėse bus atstovaujamas 31 
sportininko, iš kurių 15 yra mo
terys. Jų grupei vadovauja K. 
Sapočkinas.

,x Liet. Žurnalistų Sąjunga 
pakviesta dalyvauti Kultūros 
kongrese ir suorgan'zuoti žur
nalistų sekciją. Atsakymas dar 
negautas. Kitos sekcijos ruo
šiasi kongresui ir tvarko prog
ramos reikalus.

X L. K. Birutės draugija 
ruošia savo skyrių atstovų su
važiavimą birželio 30 ir liepos 
1 d.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kii/ 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą 
Ją galite gauti

"URA (J O E”
2384 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL. 
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CHICAGOS ŽINIOS
Italė, geriausia filmų 

aktorė
Chicagoje šiuo metu rodo

mas filmas “The Rose Tattoo”, 
kuriame vaidina italė Anna 
Magnani, laimėjusi augščiausią 
įvertinimą, kaip geriausia 1955 
metų aktorė. Tikrai — jos 
vaidyba turtinga, visokias situ
acijas ji perduoda su giliu iš
gyvenimu. Filme ji yra moti
na jaunos studentės, pamilu- 
sios jūrininką. Ji dreba dėl duk
ters, besirūpindama jos geru 
elgesiu, saikdina jūrininką, kad 
jis mergaitės nenuskriaus. Pa
ti motina laikosi griežto gedu
lo mirus vyrui, kurio pelenus 
ji turi namuose.

Deja, paaiškėja, kad jos vy
ras, buvęs pasukęs klystkeliais, 
pamilęs pasilinksminimų vietos 
tarnautoją, kuri irgi išsitatui
ravo rožę, kaip ir jos pamiltas 
vyras; ją parodydama galuti
nai moterį įtikino apie turėtus 
ryšius su jos vyru. Dabar ne
laimingoji našlė sudaužo urną 
su pelenais. Užsimezga jos pa
čios romanas su sunkvežimio 
vairuotoju ir filmas baigiasi 
susidarymu dviejų laimingų 
porų.

Filme didelis gyvumas, pi- 
I naši rimtos komiškos ir tragiš
kos scenos, ryškūs tipai, ypač, 
šalia pagrindinių asmenų, dar 
italų kaimiečių, parapijos kle
bono.

Galima prikišti kaiką dėl 
drabužių kaikuriose scenose, 
šiaip kaikurios scenos nebūtų 
abrobuotinos.

Atostogų pramogos dėl 
15,000 vaikų

Chicagos 48-se parkuose ir 
kitose vietose šią vasarą kata
likai organizuoja atostoginius 
centrus vaikams, kur jie vyres
niųjų priežiūroje galės žaisti, 
mokytis rankdarbių ir šiaip 
maloniai, gražiai laiką praleis
ti. Jau nuo šio šeštadienio bus 

' pradėta ruošti tiems atostogi
niams centrams vadus. Čia 

! darbuosis daugelis seselių vie
nuolių, seminaristų ir savano
rių pasauliečių. Į tuos centrus 
kas vasarą susirenka apie 
15,000 vaikų.

400 Didžiųjų Brolių
Numatoma, kad apie 400 va

dinamų Didžiųjų Brolių — da
lyvaus specialiose jų iškilmėse 
balandžio 29 d. minint jų darbo 
40 m. sukaktį. Iškilmės įvyks 
Sopulingosios Dievo Motinos 
auditorijoje 332 So. Albany 
avė. Didieji Broliai yra iš Šv. 
Vardo draugijos narių parink
ti vyrai, kurie paima savo glo- 
bon nusikaltusius, į teisingumo 
organų rankas patekusius, jau
nuolius. Ligi šiol jiems pavyk
davo apie 87% globojamųjų 
pataisyti.

Lietūs Rančipure
Mėgstantieji egzotiškus In

dijos vaizdus, didingų pastatų 
impozantiškumą, šiurpių gam
tos nelaimių išgąstingą eigą. 
galėtų pasižiūrėti Chicagos ki
no teatruose rodomą filmą 
“Rains of Ranchipur”. Tame 
spalvotame filme vaizduojama 
turtinga paveldėtoja, jauna 
brite, su savo lordu — vyru 
vykstanti į Indiją. Juos pui
kiai priima vietos valdovė, ro
dydama ir savo eilius žirgus, 
vaišindama , majestotiakose 
puotose (su orientališku bale
tu).

Tačiau jauna viešnia, kurią 
čia gerai suvaidina Lana Tur- 
ner, yra padykusi. Kiekvieno
je vietoje ji pamilsta naują 
žmogų, o vyras jai reikalingas 
tik kaip priedanga. Čia taipgi 
ji pamilsta indų daktarą. Vie
nu metu, medžioklėje, britą 
sunkiai sužeidžia laukinis žvė
ris. Jo gyvastį išgelbsti dak
taras, parodydamas savo tau
rumą — gelbėdamas savo kon
kurentą meilėje.

Užeina didelės liūtys. Potvy
niai ir perkūnija traiško rū
mus, griauna užtvankas ir til
tus. Šiurpios masinės sceno3 
žūstančių žmogių. Jaunoji 
viešnia pati sunkiai suserga. 
Gydytojas globoja šimtus ligo
nių, ir pasilikdamas ištikimas 
pareigai, nesitraukia nuo jų, 
nors ir kviečiamas yra gydyti 
savo pamiltos viešnios. Dakta
ras pasilieka ištikimas savo 
pareigai ir kraštui. Jaunoji 
viešnia ryškiau mato savo gy 
venimo klaidas ir ryžtasi su 
savo vyru palikti Indiją. Iš
ryškėja, kad ir vyras ją myli. 
Atstatomi apirę šeimos ryšiai.

Filme yra ir antrinių įdomių 
personažų, kaip girtuoklis inži
nierius, neatsargi į jį įsimylinti 
studentė. Aktoriai savo vieto
se ir filmas suaugusiems galės 
būti įdomus.

Svarinimo savaitė
Šiandien, balandžio 16 d., 9 

vai. 30 min. septyni batalionai 
ugniagesių septyniose įvairiose 
Chicagos vietose padeda lan
kyti namus ir duos patarimus 
kaip reikia sutvarkyti įvairias 
degamas atmatas, kad nebūtų 
pavojaus gaisrui.

Balandžio 20 d. po Chicagą 
važinės specialūs miesto tar
nautojai, vadinamuose “Clean- 
erama” paveiksluose pavaiz
duodami, kaip turi būti palai
koma miesto švara.

Kristaus kančios 
vaidinimas

Balandžio 22 ir 29 dienomis 
Bloomingtone, III. bus Kristaus 
kančios vaidinimas. Apie tai 
praneša Chicago Motor klubas, 
rekomenduodamas ten nuva 
žiuoti.

Paskaitos riebuiliams

Kadangi perdideiis svoris su
daro palankumą širdies ligoms^ 
tai Kovai Su Širdies Ligomis 
draugija organizuoja seriją pa
skaitų, kurios įvyks kas trečia
dienį, pradedant balandžio 13 
ir baigiant gegužės 9 d.,
Peoples Gas Light & Coke Co, 

l 122 S. Michigan avė. Paskaitas 
1 tvarko Chicagos universiteto 
i medicinos profesorė Dorothea 
• Turner. Įėjimas visiems nemo- 
I karnai. Paskaitos bus praktiš

kos — bus mokoma, kaip pa
ruošti maistas su žemu kalorijų 
kiekiu, padedąs numesti svorį.'

Šimtametė paroda

Chicagos Istorinė draugija 
balandžio 24 d. švenčia savo 
šimto metų sukaktį. Jos būsti
nėje, esančioje Lincoln parke, 
ties North avė. ir Clark str.,

, suruošta paroda, kuri būna at
dara šiokiadieniais nuo 9 vai 
30 min. kii 4 vai. 30 min., ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. 30 
min. iki 5 vai. 30 min. Ekspo
natai duoda vaizdą, kokia buvo 
Chicaga prieš 100 metų, kaip 
ji augo.

Moksleivių vakaras
Marijos Augšt. mokyklos 

auklėtinės ruošia operetę “The 
Slip or a Slipper”, kompozici
ja R. Stoughtono. Muzikalinę 
dalį paruošia seselė Bernarda 
ir Alice Stephens, o vaidybą — 
Eileen Pavley Sauns. Vyriškus 
vaidmenis atliks šv. Ritos 
Augšt. mokyklos auklėtiniai. 
Operetė bus pastatyta gegužės 
mėn. 18—20 dienomis. Bus trys 
seansai.
Kris "atominės bombosT
Paruošiant žmones apsaugai 

' nuo atominės bombos pavojų 
liepos 20—26 dienomis bus da
romos pratybos. Jos apims vi
sas JAV, kur tariamai kris 125 
atominės bombos į 52 vietoves. 
Uinois valstybėje “kris” 4 
bombos. Dvi iš jų — Chicago
je. Illinois valstybėje tų prati 
mų pravedimą tvarko Illinois 
Civilinio Gynimosi įstaiga, ku- 
niai vadovauja generolas Ro- 
bert M. Woodward.

Meras per televiziją

Išvakarėse savo metinių 
kaip paėmė pareigas Chicago3' 
meras Richard Daley ketvirta-! 
dienį, balandžio 19 d. 9 vai. 30 I 
min. kalbės per WBBM televi- [ 
zijos stotį (kanalas 2). Bus 
taipgi demonstruojami filmai 
apie miesto atliekamus darbus, 
įvairių miesto valdybos skyrių 
veiklą.

14 moksleivių į 
vienuolyną

Net keturiolika mergaičių 
įstojo į Šv. Kazimiero vienuo
lyną. Pasilikdamos kandidatė
mis jos tęsia savo studijas Ma- 

j rijos Augšt. mokykloje. Rug
pjūčio 15 d. jos bus priimtos į 
naujokyną.

Laimėtojos varžybose
Mundelein kolegijos organi

zuotose matematikos varžybo
se be kitų laimėtojomis išėjo ir 
trys Marijos Augšt. mokyklos 
auklėtinės.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NE8KN8TA

Tai Juozo Bvalzto

Aloje knygoje gražloe mūsų įmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
•kalto Ir suaugę Ir Jaunieji, labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. lf 
viso 78 paeakos. Kaina 82.60. Pla 
tintoj&ms dideli nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“ORIOGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinoii

Pirmadienis, bal- 16 d, 1956

Pradedamas beisbolo 
sezonas

Chi^goje, Comiskey Park 
stadione, balandžio 17 ir 19 d. 
pradedamas beisbolo sezonas. 
Rungsis White Sox prieš Cle- 
velando Indiana. Kitame gi 
stadione — VVrigley Field — 
balandžio 20 — 22 dienomis 
Cubs žais prieš Cincinnati ko
mandą.

Pravažiavimų tvarkymas

Pagal naują potvaikį, prava
žiavimų tvarkymą Chicagoje 
perėmė gatvių departamentas 
ir norintieji gauti teisę išvesti 
naujus pravažiavimus, turi 
kreiptis į Department of 
Streets, City Hali (7-tas augš- 
tas).

18,000 mokysis vasarą
Chicagos Švietimo taryba 

patvirtino planą, kuriuo 18,000 
moksleivių šią vasarą galės ne
mokamai lankyti mokyklą; tai
gi jų lankys net 4,000 daugiau, 
kaip praeitais metais.

Skelbkitės "Drauge"!
■■■II ■ ■■ , I
NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo
šie asmenys:

Pakeltis, Antanas .... $6.00
Bandža, Joseph ........ 3.00
Celius, N. Mrs................3.00
Alasauskas, B.................2.00
Ambrozaitienė, Anelė .. 2.00
Andriūnas, Wm..............2.00
Arlauskas, Dominick .. 2.00
Backis, Juozas, Sr....... 2.00
Balanda, Pranciška .... 2.00
Baliūnas, Kazys ...........2.00
Belickas, A. Dr............ 2.00
Budrys, Matas.............. 2.00
Gailiūnas, Jonas ........  2.00
Jackson, Joseph ...........2.00
Kulvinskas, Stasys .... 2.00
Murza, Casimir ..........  2.00
Nedzveckas, Mary Mrs. 2.00
Petrauskas, M. Mr........2.00
Ramanauskas, Vaclovas 2.00 
Rudaitienė, Malvina .. 2.00 
Stankus, Kazys ...... 2.00
Sutkus, Pranas ...........2.00
Vaitkūnas, Jonas.........2.00
Zubrickas, Viktoras . • 2.00
Akelaitis, J..................... 1.00
Antanaitis, Aleksas ....1.00 
Kazimieraitis, B. Mrs. 1.00
Krauza, J........................ 1.00
Kuizinas, Pr.................   1.00
Kuncevičius, Steponas 1.00 
Lazdauskienė, Barbora 1.00
Unik, Martha Mrs........ 1.00
Viršila, Frank P..............1.00

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Andriulaitienė, Ona $6.00
Aczas, John....... .......... 5.00
Kavaliūnas, J. ...............5.00
Surantas, Stasys ...... 5.00
Andriūnas, Wm............  3.00
Bertulis, J....................... 2.00

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiii

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
Al knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra }kvSplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai- 
kytl lletuvISkų žodj. JI yra pulki do
vana Jaunimui.

UetuVlAUos Knygos Klubo leidinys, 
811 psl., Broniaus Mūrtno vtrSeiis, 
kaina 83.00.

IdetuvlSkos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenoe

CHICAGO 8, ILL.
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